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Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na akademický rok 2021/2022 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Tieto zásady vychádzajú zo Spoločných zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2021/2022 (ďalej len 

„Spoločné zásady“), ktoré boli schválené Akademickým senátom Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 19. 11. 2020. 

2. Na Fakultu hospodárskej informatiky (ďalej len „FHI“) Ekonomickej univerzity 

v Bratislave sa uskutoční pre akademický rok 2021/2022 prijímacie konanie na 3. stupeň 

štúdia iba na akreditované študijné programy uvedené v registri študijných programov 

v zmysle § 54b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Ide o tieto 

akreditované študijné programy študijného odboru „ekonómia a manažment“: 

− účtovníctvo; 

− kvantitatívne metódy v ekonómii; 

− ekonometria a operačný výskum. 

3. Témy dizertačných prác zverejní FHI na stránke https://fhi.euba.sk/uchadzaci-o-

studium/doktorandske-studium 

a v AIS do 9. apríla 2021.  

 

 

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia 

Článok 1 

Podávanie prihlášok na štúdium na 3. stupeň štúdia 

 

(1) Podávanie prihlášok na 3. stupeň štúdia na FHI sa riadi čl. 1 Spoločných zásad. 

(2) Uchádzač o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FHI si podáva prihlášku 

do 11. júna 2021 elektronicky výhradne prostredníctvom Akademického informačného 

systému EU v Bratislave. 

(3) Uchádzač k elektronickej prihláške, ktorej náležitosti sú určené v čl. 1 ods. 2 

Spoločných zásad, pripojí v tvare pdf spolu s prílohami určenými v čl. 1 ods. 3 

Spoločných zásad aj rámcový projekt k téme dizertačnej práce v anglickom jazyku. 

(4) Uchádzač o doktorandské štúdium na FHI je povinný v prihláške uviesť všetky 

požadované údaje a k prihláške pripojí všetky povinné prílohy zverejnené na stránke: 

https://fhi.euba.sk/uchadzaci-o-studium/doktorandske-studium 

Údaje uchádzača (§ 58 ods. 3 a 4 zákona) budú využívané v súlade so zákonom 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
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Článok 2 

Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia 

 

(1) Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia na FHI sa riadi čl. 2 Spoločných zásad. 

 

(2) Prijímacia skúška sa na FHI bude konať 1. júla 2021. FHI pozve uchádzača na 

prijímaciu skúšku najneskôr 14 kalendárnych dní pred jej konaním, t. j. do 17. júna 

2021. Náhradný termín konania prijímacej skúšky pre uchádzačov o štúdium 

akreditovaného študijného programu 3. stupňa štúdia na FHI nebude stanovený.  

 

(3) Prijímacia skúška v každom z akreditovaných študijných programov na FHI 

pozostáva z: 

a) odbornej prijímacej skúšky (písomnou/ústnou formou) súvisiacej so študijným 

programom 3. stupňa štúdia a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa 

uchádzač hlási, 

b) prijímacej skúšky z anglického jazyka, 

c) posúdenia splnenia ďalších predpokladov pre úspešné ukončenie doktorandského 

štúdia v príslušnom akreditovanom študijnom programe (zapojenie sa do 

vedeckovýskumnej činnosti formou participácie na riešení výskumného projektu, 

publikovanie vo vedeckom/odbornom časopise, či v recenzovanom konferenčnom 

zborníku, zapojenie sa do súťaže ŠVOČ alebo úspešné absolvovanie relevantnej 

štátnej jazykovej skúšky). 

 

(4) Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je posúdenie znalostí 

uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce, na ktorú sa 

uchádzač hlási. Na tento účel predkladá uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské 

štúdium a zoznamom doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác aj rámcový 

projekt k téme dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. Projekt (v rozsahu cca 10 strán 

formátu A4 s ekvivalentným počtu znakov vrátane medzier, vysvetliviek a poznámok 

pod čiarou v intervale 18 000 – 24 000) v štátnom jazyku by mal obsahovať: 

a) zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce (1-2 strany), 

b) vymedzenie cieľov a obsahového zamerania dizertačnej práce, opis metód 

uvažovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce (1-2 strany), 

c) charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú 

na základe odbornej literatúry (5-8 strán). 

 

(5) Obsahom prijímacej skúšky z anglického jazyka je posúdenie komunikačnej 

kompetencie v anglickom jazyku. Posúdenie znalostí v anglickom jazyku sa uskutoční 

aj na základe spracovania rámcového projektu k téme dizertačnej práce, na ktorú sa 

uchádzač hlási, a to v anglickom jazyku. Štruktúra a rozsah rámcového projektu 

v anglickom jazyku sú rovnaké ako tomu je v štátnom jazyku. 

 

(6) Vo výnimočných prípadoch môže byť na žiadosť uchádzača po schválení príslušnou 

subodborovou komisiou a dekanom FHI prijímacia skúška realizovaná prostredníctvom 

elektronického komunikačného systému (napr. MS Teams, Skype, Link a pod.). Žiadosť 

o takúto formu prijímacej skúšky môže uchádzač o doktorandské štúdium na FHI podať 

na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia FHI do termínu určeného na podávanie 

prihlášok na doktorandské štúdium na FHI. 
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Článok 3 

Hodnotenie prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia 

 

(1) Hodnotenie prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia na FHI sa riadi čl. 3 Spoločných 

zásad. 

 

Článok 4 

Prijímanie uchádzačov na 3. stupeň štúdia 

 

(1) Prijímanie uchádzačov na 3. stupeň štúdia na FHI sa riadi čl. 4 Spoločných zásad. 

 

(2) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel 

nastúpiť na štúdium do 31. augusta 2021 formou elektronickej návratky, inak mu 

zaniká právo zapísať sa na doktorandské štúdium.  

 

(3) Predpokladané počty prijatých doktorandov v jednotlivých študijných programoch sú na 

akademický rok 2021/2022 takéto:   

 

Študijný program denná forma externá forma 

Účtovníctvo 3 3 

Kvantitatívne metódy v ekonómii 3 3 

Ekonometria a operačný výskum     3 3 

Spolu FHI 9 9 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte FHI. 

(2) Tieto zásady boli prerokované a schválené Kolégiom dekana FHI dňa 18. 2. 2021. 

(3) Tieto zásady boli prerokované a schválené Akademickým senátom FHI dňa 25. 2. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................                            ............................................................ 

      doc. Ing. Martin Mišút, CSc.                     prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.              

     predseda AS FHI EU v Bratislave                               dekan FHI EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 


