
Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 

program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 

fakulta 

Akademický rok 2019/2020 

Študijný program Ekonómia a právo 

Študijný odbor národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

Stupeň Bakalársky 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia Slovenský 

Predpokladaný 

počet prijatých 

70 pre denné štúdium a 45 pre externé štúdium 

Kritériá 

pre prijatie 

Všeobecné 

podmienky prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie 

prijímacieho konania.  

Termín 

prijímacieho 

konania: 

jún 2019 

Hodnotenie 

prijímacieho 

konania: 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah prijímacej 

skúšky: 

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia; 

- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z 

dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu 

uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu učiva 

strednej školy. 

Termín prijímacej 

skúšky: 

jún 2019 

Forma prijímacej 

skúšky:   

Písomný test 

Kritériá 

hodnotenia: 

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 400 bodov. 



Poznámka: Uchádzačovi, ktorý úspešne urobil prijímacie konanie, sa 

vydáva rozhodnutie o prijatí na štúdium podpísané dekanom 

NHF EUBA. Ak splní podmienky prijatia na štúdium 

spoločného študijného programu väčší počet uchádzačov, 

prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru 

schopností na štúdium.  

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 

o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva orgánu, 

ktorý rozhodnutie vydal, t.j. dekanovi NHF EUBA. Pri 

vybavovaní žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku 

prijímacieho konania sa postupuje podľa vnútorných predpisov 

EUBA za účasti dekanov obidvoch fakúlt, resp. rektorov 

obidvoch univerzít. 

Prihláška 

Termín podania 

prihlášky 

do 31. marca 2019, dekan môže tento termín predĺžiť 

Podanie prihlášky Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium zverejnenú 

na webovom sídle NHF EUBA a PraF UK. Vytlačenú prihlášku 

zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu NHF EUBA. 

Prílohy prihlášky Prílohu prihlášky na prvý stupeň štúdia tvorí: 

- u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2018 a skôr, aj úradne 

overená fotokópia maturitného vysvedčenia, bez dodatku k 

maturitnému vysvedčeniu, 

- uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2019, predložia 

overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia bez dodatku k 

maturitnému vysvedčeniu pri prezencii na prijímacej skúške. 

Originály vysvedčení sa nebudú preberať. Overené fotokópie 

maturitného vysvedčenia sa odovzdávajú v deň prijímacie 

konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Postup pri 

neúplnej prihláške: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 



Poznámka Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na 

externú formu štúdia.  

Poplatok za 

prijímacie 

konanie 

Výška poplatku 60 eur 

Spôsob úhrady Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na študijný program 

Ekonómia a právo sa uvádzajú tieto údaje: 

* názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom 

tvare NHF EP EUBA 

* IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 

* variabilný symbol: 

-rodné číslo uchádzača (bez lomítka) 

-u uchádzačov bez rodného čísla dátum narodenia v tvare 

ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596) 

* špecifický symbol: 

-Národohospodárska fakulta – 1010013 

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné 

údaje: 

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ: 

SWIFT: SPSRSKBA 

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín 

Banka príjemcu: 

STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX 

Sprostredkujúca banka príjemcu**: 

Vseobecna uverova banka, a.s. 

Mlynske Nivy 1 

829 90 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie poplatku: Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. 

Poznámka Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. 

stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie o bezhotovostnom 

prevode. 

Ďalšie 

údaje 

Poplatok za 

štúdium: 

Predpokladaná výška školného v externej forme štúdia: 

825 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-ročného 

štúdia štúdia.. 



Koordinátor pre 

prácu so zdravotne 

postihnutými 

študentmi: 

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

tel. 02/59244461,440 

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk 

Kontakty: telefón študijné oddelenie 02/59244 107, 199, 311, 306, 169, 

189, 500, 501 

Web: www.flaw.uniba.sk  

Ďalšie poznámky: --- 
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