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Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov
v akademickom roku 2017/2018
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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

03. 07. 2017

Študijný program medzinárodný finančný manažment
Termín na podanie prihlášky:

15. 04. 2017

Termín konania prijímacej skúšky:

03. 07. 2017
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EU v
Bratislave je ukončený 1. stupeň štúdia v príslušnom študijnom programe, pričom súčet počtu kreditov
za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FHI EU v Bratislave, na ktorý
sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EU v Bratislave sú:
− všetci uchádzači o 2. stupeň štúdia dennou a externou formou sú povinní absolvovať všetky časti
prijímacej skúšky, respektíve dokumentovať splnenie požiadaviek na odpustenie písomnej časti
prijímacej skúšky. Dekan môže odpustiť písomnú časť prijímacej skúšky absolventom 1. stupňa
štúdia na FHI EU v Bratislave, ktorí dosiahli celkový študijný priemer v akademickom roku
2015/2016 počas 1. stupňa štúdia nižší alebo rovný priemeru podľa jednotlivých študijných
programov takto:
− študijný program aktuárstvo (pre absolventov študijného programu manažérske rozhodovanie
a informačné technológie, manažérske rozhodovanie, hospodárska informatika) – študijný priemer
nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program informačný manažment (pre absolventov študijného programu manažérske
rozhodovanie a informačné technológie, manažérske rozhodovanie, Hospodárska informatika) –
študijný priemer nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program operačný výskum a ekonometria (pre absolventov študijného programu
manažérske rozhodovanie a informačné technológie, manažérske rozhodovanie, hospodárska
informatika) – študijný priemer nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program účtovníctvo a audítorstvo (pre absolventov študijného programu účtovníctvo) –
študijný priemer nižší alebo rovný 1,80,
− študijný program štatistické metódy v ekonómii (pre absolventov študijného programu manažérske
rozhodovanie a informačné technológie, manažérske rozhodovanie, hospodárska informatika) –
študijný priemer nižší alebo rovný 2,20.
Študijný program medzinárodný finančný manažment
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu medzinárodný finančný manažment je
ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na niektorej fakulte EU v Bratislave (s výnimkou
Fakulty aplikovaných jazykov), resp. na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera
v Halle-Wittenbergu, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým
bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného
programu 2. stupňa medzinárodný finančný manažment, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej
300 kreditov.
O štúdium tohto študijného programu sa môžu uchádzať aj uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň
vysokoškolského vzdelávania na fakultách s ekonomickým zameraním iných vysokých škôl
a univerzít, ak ich absolvované predmety sú kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na
EU v Bratislave.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium tohto študijného programu je úspešné vykonanie prijímacej
skúšky.

18

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích
skúšok, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Okrem povinných príloh prihlášky musí uchádzač predložiť overené fotokópie certifikátov o
absolvovaní jazykovej prípravy z nemeckého jazyka.
Prijímacia skúška na tento študijný program pozostáva z písomných testov z predmetov:
makroekonómia, mikroekonómia, nemecký jazyk.
Zoznam literatúry na prijímacie skúšky na študijný program medzinárodný finančný manažment bude
zverejnený na internetovej stránke tohto študijného programu: http://nemeckofonne.euba.sk/prijimaciekonanie/.
Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov z odborných predmetov pre vybraný študijný program.
Tézy prijímacích skúšok a ďalšie informácie budú zverejnené v marci 2017 na www.fhi.sk/sk.
Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť na študijné oddelenie
FHI EU v Bratislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku
k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EU v Bratislave).
Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom
ako štátnom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku.
Podľa internej smernice č. 8/2014 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej
univerzite v Bratislave – akademický rok 2016/2017 je výška školného pre akademický rok 2016/2017
v študijnom programe Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
RNDr. Anna Strešňáková, PhD.; ' 02/67295837; e-mail: anna.stresnakova@euba.sk
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky
o ekonomike v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu
kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky.
Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického
a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.
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Profil absolventa Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa
Hospodárska informatika
Absolventi študijného programu hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika
získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou
technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa
na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na
všetkých stupňoch riadenia. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych
riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej
správe, v súkromnej sfére, ale aj vo forme samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov,
ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné
informačné technológie v praxi.
Manažérske rozhodovanie
Absolventi študijného programu manažérske rozhodovanie dokážu riešiť základné ekonomické
problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a vo finančných
organizáciách (vrátane poisťovní), v ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené
princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente
a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makrosféry. Absolventi vedia
pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou
matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC.
Účtovníctvo
Absolventi študijného programu účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a
podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si
osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Odborný profil absolventa formujú poznatky z
finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie
účtovníctva. Absolventi majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore
aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní
samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa
uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z
oblasti účtovníctva.
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Študijné programy 2. stupňa
Informačný manažment
Absolventi študijného programu informačný manažment nájdu na základe získaných poznatkov z
ekonomickej teórie, využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení
analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a v
obchodných firmách, bankách a poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo
výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Absolventi sú ekonómovia – informatici,
ktorí sú na základe kvantitatívnych ekonomických analýz schopní analyzovať, navrhovať, realizovať a
prevádzkovať informačné systémy v ekonomických objektoch a vo verejnej správe, ako aj analyzovať
a vyhodnocovať informačné toky v ekonomických systémoch, riadiť projektantské a programátorské
tímy a interdisciplinárne komunikovať s manažérmi – používateľmi informačných systémov.
Operačný výskum a ekonometria
Štúdium študijného programu operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne
metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti
ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na
úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne
metódy v prostredí informačných systémov. Absolventi majú na základe získaných poznatkov z
ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení
analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a v obchodných
firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej
sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.
Aktuárstvo
Študijný program aktuárstvo poskytuje študentom teoretické poznatky z kvantitatívnych metód
používaných v rozhodovacích ekonomických procesoch, a to najmä matematicko-štatistických metód a
ich uplatnenia vo finančníctve (banky, burzy…), v poisťovníctve (životné a neživotné poisťovne,
maklérske spoločnosti…), v dôchodkovom zabezpečení (Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové
poisťovne, štátna správa…), pri investičnom riadení (správcovské a investičné spoločnosti…) aj v
mnohých ďalších oblastiach, ktoré sa venujú kontrole, oceňovaniu a riadeniu rôznych rizík (orgány
dohľadu, audítorské spoločnosti a pod.). Absolventi študijného programu získajú kvalifikáciu aktuára,
ktorá sa vyžaduje najmä v poisťovníctve na funkciu zodpovedného aktuára v poisťovni. Obsah štúdia
korešponduje s obsahom štúdia Actuarial Science vo Veľkej Británii a aj so štandardami aktuárskeho
vzdelávania Groupe Consultatif a IAA.
Účtovníctvo a audítorstvo
Absolventi študijného programu účtovníctvo a audítorstvo ovládajú teoreticko-metodologické
problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných
disciplín. Sú schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v
podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolventi majú okrem
poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a
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príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného
účtovníctva. Získavajú takisto poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej závierky,
medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu. Absolventi sa uplatnia v riadiacich a
metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po
získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní zákonom
stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a funkcie v
inštitúciách finančného trhu.
Účtovníctvo a finančný manažment
Absolvovanie študijného programu účtovníctvo a finančný manažment poskytuje absolventovi
predpoklad získať vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia v praxi:
– navrhnúť informačný systém v novo vznikajúcej účtovnej jednotke a vymedziť v ňom postavenie
účtovníctva (finančného aj manažérskeho) ako relatívne samostatného podsystému,
– zorientovať sa v informačnom systéme fungujúcej podnikateľskej účtovnej jednotky výrobného,
obchodného zamerania, účtovnej jednotky zameranej na služby v oblasti vedenia účtovníctva pre
iné jednotky, audítorské služby, ale aj v informačnom systéme finančných inštitúcií,
– viesť bežné účtovníctvo zvolenou technikou v súlade s platnou legislatívou, zostavovať účtovnú
závierku (bilančný účtovník), a to riadnu aj konsolidovanú (ak je účtovná jednotka materským
podnikom) a vykonávať finančnú analýzu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.
Štatistické metódy v ekonómii
Absolvent študijného programu štatistické metódy ekonómii ovláda ako ekonomické vedné disciplíny,
tak aj kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä širokú škálu matematických a štatistických metód
so zameraním na ich aplikáciu v ekonomickej a sociálnej oblasti. Absolvent má dostatočné schopnosti
a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS,
Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v
ekonomických a sociálnych analýzach. Získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného
ekonóma – štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách
metodika tvorby štatistických ukazovateľov, analytika v oblasti národohospodárskych analýz, v
regionálnych orgánoch štátnej štatistiky, v inštitúciách hospodárskej praxe, v podnikoch, vo finančných
ústavoch, v rezortoch, v inštitúciách výskumu a v inštitúciách terciárnej sféry.
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)
Študijný program medzinárodný finančný manažment je zabezpečovaný EU v Bratislave v spolupráci
s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Nemecku. Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom
jazyku. Štúdium v rámci 1. roka štúdia sa uskutočňuje na EU v Bratislave, štúdium v rámci 2. roka sa
uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.
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