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1 Dodatok k Zásadám prijímacieho konania na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na akademický rok 2017/2018 

 
 



Všeobecné ustanovenia 

 

1. Na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež NHF EU 

v Bratislave) sa pre akademický rok 2017/2018 okrem prijímacieho konania na 

akreditované študijné programy do roku 2015 uskutoční aj prijímacie konanie na študijný 

program Global Finance, študijný program 2. stupňa štúdia, ktorý bol akreditovaný 

v septembri 2016 ako nový študijný program v rámci študijného odboru Financie, 

bankovníctvo a investovanie v rozsahu 2 akademických rokov (4 semestre), kreditová 

záťaž 120 ECTS kreditov. Študijný program bude zabezpečovaný v anglickom jazyku 

Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s 

International  College of the National Institute of Development Administration, Bangkok 

(Thajské kráľovstvo).2 

 

2. Doplňujúce informácie o  študijnom programe Global Finance sa nachádzajú na stránke 

www.euba.sk/globalfinance 

 

Článok 1 – Prijímacie konanie na študijný program Global Finance 
 

1. Prijímacie konanie bude realizované na NHF EU v Bratislave v súlade s platnými 

vnútornými predpismi. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium zodpovedajú 

zásadám prijímacieho konania, ktoré platia na NHF EU v Bratislave.  

 

2. Uchádzači o štúdium študijného programu Global Finance si podávajú prihlášky na adresu 

Národohospodárskej  fakulty EU v Bratislave elektronicky výhradne prostredníctvom 

Akademického informačného systému EU v Bratislave. Pri podaní elektronickej prihlášky 

sa vyžaduje aj jej písomná forma.  

 

3. EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v 

Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. Elektronická prihláška s 

návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená na stránke: 

         www.euba.sk/globalfinance 
 

4. Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým 

bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa 

považujú za občanov SR. 

 

5. Termín na podávanie prihlášok pre uvedený študijný program je do 15. apríla 2017. 

 

6. V prihláške uchádzač uvedie: 

 akademický rok 2017/2018,  

 požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, 

dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a 

štátne občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto 

pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, že mu bolo pridelené ministerstvom 

vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní), 

 názov fakulty: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

                                                           
2 Študijný program bol vypracovaný a predložený na akreditáciu v rámci rozvojového projektu  Príprava 

a implementácia nového spoločného študijného programu MSc. In Global Finance aj z prostriedkov štátneho 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

http://www.euba.sk/globalfinance
http://www.euba.sk/globalfinance


 názov študijného programu Global Finance,  

 formu štúdia (denné štúdium),  

 metódu štúdia (prezenčná),  

 informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,  

 na druhej strane prihlášky vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej 

škole,  

 na tretej strane prihlášky uchádzač nalepením priloží doklad o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie, 

 dátum a prihlášku podpíše.  

 

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa neuvádzajú. 

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je 

povinný priložiť príslušný doklad a kontaktovať Národohospodársku  fakultu EU 

v Bratislave v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania 

s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. 

 

7. Povinnými prílohami prihlášky na štúdium študijného programu Global Finance sú: 

 

 profesionálny životopis vo formáte Europass, 

 úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v 

danom alebo podobnom študijnom odbore (pri absolventoch NHF postačuje fotokópia  

diplomu), pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 

študijného programu, 

 úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov prvého stupňa 

štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty (pri absolventoch NHF 

postačuje fotokópia dodatku k diplomu), 

 úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (pri absolventoch NHF 

postačuje fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške), 

 uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského 

štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní 

na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave, 

 medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný 

certifikát IELTS s dosiahnutou úrovňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že 

uchádzač absolvoval bakalársky študijný program v anglickom jazyku, alebo je jeho 

materinským jazykom anglický jazyk, potvrdenie sa nevyžaduje, 

 kópia preukazu totožnosti, 

 2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil 

uchádzača (napr. od učiteľov, alebo odborníkov z praxe), 

 motivačný list. 

 

Uchádzači, u ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia 

výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej 

uchádzači prvý stupeň študovali. 

 

 

8. Poplatok za prijímacie konanie na štúdium študijného programu Global Finance  pri podaní 

prihlášky iba v tlačenej podobe je 40 EUR. Poplatok za prijímacie konanie pri podaní 

prihlášky aj v elektronickej podobe je 32 EUR. 



 

9. Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie 

poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade 

poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. 

potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva. 

 

10. Pri úhrade poplatku za prijímacie konanie sa uvádzajú tieto údaje: 

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare: NHF EUBA 

- IBAN: SK4781800000007000080671  

- 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 – 1010003 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje: 

IBAN: SK4781800000007000080671  

 

Bankové spojenie pre úhradu v eur 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 2 – Požiadavky na uchádzačov a priebeh prijímacieho konania na študijný 

program Global Finance 
 

1. Partnerské univerzity sa dohodli na nasledujúcich požiadavkách na uchádzačov: 



 absolvovanie akreditovaného programu bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo 

príbuznom študijnom programe, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude 

rozhodovať garant študijného programu, 

 prijímacie konanie,  na základe ktorého sa určí poradie uchádzačov. 

 

2. Prijímacie konanie pozostáva z komplexného posúdenia materiálov, ktoré  má uchádzač 

povinnosť predložiť (špecifikovaných v článku 1 bod 7), a z ústneho pohovoru, ktorý sa 

v prípade uchádzača zo zahraničia môže konať aj prostredníctvom Skype. Ústny pohovor 

bude zameraný na overenie predpokladov uchádzača pre úspešné štúdium študijného 

programu. Termín konania ústneho pohovoru bude zverejnený na stránke  

www.euba.sk/globalfinance 
 

3. Náhradný termín prijímacej skúšky sa bude konať v termíne 22. – 31. augusta 2017.  

 

4. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) na štúdium sa uskutoční v súlade s platnou legislatívou a 

internými predpismi NHF EU v Bratislave. 

 

5. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom 

oboch spolupracujúcich univerzít. 

 
 

Článok 3 – Plánovaný počet na prijatie na štúdium študijného programu Global Finance 
 

1. Pre akademický rok 2017/2018 je predpoklad prijať na Národohospodársku fakultu EU 

v Bratislave na študijný program Global Finance  20 uchádzačov. 
 

Záverečné ustanovenie 

 

Zásady prijímacieho konania na študijný program GLOBAL FINANCE na akademický rok 

2017/2018 prerokoval a schválil Akademický senát Národohospodárskej fakulty EU 

v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016. 

 

  
 doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. v.r.       Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.  Mikuláš Luptáčik v.r. 

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                  dekan NHF EU v Bratislave 
 

http://www.euba.sk/globalfinance

