
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady prijímacieho  konania 

na Fakultu aplikovanych jazykov EU v Bratislave na akademický rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 2019 



2  

Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Podľa § 109 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

môžu fakulty Ekonomickej univerzity prijímať študentov len na štúdium akreditovaných 

študijných programov. 

 

2. Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej FAJ EU v Bratislave) do 1. ročníka  absolvujú prijímacie 

konanie na 1. stupeň štúdia iba na akreditovaný študijný program. Uchádzači, ktorí budú 

prijatí do 1. ročníka štúdia, budú zaradení do 1. stupňa bakalárskeho štúdia a po jeho 

absolvovaní získa absolvent akademický titul bakalár.  

 

3. Všetci absolventi bakalárskeho štúdia FAJ EU v Bratislave končiaci štúdium v 

akademickom roku 2018/2019 alebo skôr, resp. absolventi iných príbuzných 

bakalárskych študijných programov, ktorí budú mať záujem pokračovať na 

magisterskom štúdiu od akademického roka 2019/2020, sa musia prihlásiť na štúdium 

študijného programu 2. stupňa štúdia. Po jeho absolvovaní získa absolvent titul 

magister. 

 

4. Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. 

a 2. stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, 

prípadne v ďalších vybraných jazykoch, ako je francúzsky a španielsky jazyk. Jeho 

absolvent získa základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných 

spoločenskovedných disciplín, potrebný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky 

o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín 

študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti 

jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej 

oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied 

a práva. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave pripravuje prekladateľov, 

tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej 

hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod. 

 

 

Článok 2 

Podávanie prihlášok na štúdium na 1. a 2. stupeň štúdia 

 

1. Uchádzači o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia na FAJ EU v Bratislave si 

podávajú elektronické prihlášky do 31. marca 2019, uchádzač o 2. stupeň štúdia do 30. 

apríla 2019. 

 

2. V prihláške uvedie uchádzač: 

 akademický rok 2019/2020, 

 požadované osobné údaje (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 
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o súčasnom zamestnaní), 

 názov fakulty, 

 názov študijného programu 

 formu štúdia (denná) 

 metódu štúdia (prezenčná), 

 uchádzač o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov uvedie kombináciu dvoch 

cudzích jazykov podľa ponuky fakulty, 

 rok maturitnej skúšky, 

 kód strednej školy, 

 druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu, 

 študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy, 

 prospech dosiahnutý na strednej škole, 

 prehľad  o  predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 

zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný zaslať 

príslušné doklady na adresu fakulty, najneskôr do 30. apríla 2019, 

 každý uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov viacerých 

fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na 

každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej 

výške. 

 

3. Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne podá elektronickú 

prihlášku a uhradí poplatok. 

 

4. Na prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia je uchádzač povinný priniesť úradne overenú 

fotokópiu maturitného vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu. Originály 

vysvedčení sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia mimo FAJ 

EU v Bratislave, sú povinní predložiť úradne overený diplom, dodatok k diplomu a 

vysvedčenie o štátnej skúške. 

 

5. Najneskôr tri týždne pred konaním prijímacej skúšky na 1. a 2. stupeň štúdia budú 

prihláseným uchádzačom zaslané požiadavky na prijímaciu skúšku. 

 

6. Poplatok za prijímacie konanie na 1. a na 2. stupeň štúdia je 32,- Eur.  

 

7. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri 

zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže 

zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana 

fakulty o vrátenie časti poplatku. Žiadosť s priloženým dokladom o zreteľahodných 

dôvodoch musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania 

prijímacích skúšok, t.j. do 31. 5. 2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Dekan 

môže schváliť vrátenie alikvotnej časti poplatku, maximálne do výšky 8,- EUR. 

 

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie sú dôležité tieto údaje 

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare  FAJ EU v BA 

 číslo účtu v tvare IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 

 názov banky: Štátna pokladnica 

 variabilný symbol:  
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 rodné číslo uchádzača (bez lomítka) 

 u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 

(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000) 

 špecifický symbol: Fakulta aplikovaných jazykov 1060003 

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:  

 IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671  

 SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):  

 SPSRSKBA 

 Banka: Štátna pokladnica 

 Radlinského 32, Bratislava 

 SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín):   

 SUBASKBX 

 Banka: VÚB, a. s. 

 Mlynské Nivy, Bratislava 

 

 

Článok 3 

Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia 

 

1. Základnou podmienkou pre prijatie na 1. stupeň štúdia na FAJ EU v Bratislave je úplné 

stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. 

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. 

 

2. Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte 

aplikovaných jazykov, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo 

jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj testy z vybraných dvoch 

cudzích jazykov, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) 

zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých 

percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60. 

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí absolvujú 

celoslovenské kolo jazykovej olympiády v tomto školskom roku.  

 

3. Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu 

akademického roka 2018/2019 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Českej republike.  

 

4. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý 

výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. apríla 2019.  

 

5. Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích 

skúšok v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na FAJ EU 

v Bratislave zo všetkých predmetov prijímacej skúšky. 

 

6. Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia sa koná 10.-14. júna 2019. Náhradný termín 

prijímacej skúšky nebude stanovený. Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na FAJ EU 
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v Bratislave pozostáva z písomných testov: 

 zo všeobecných študijných predpokladov, 

 z dvoch  cudzích jazykov  podľa výberu uchádzačov z ponuky fakulty – 

anglický/nemecký, anglický/ francúzsky, anglický/španielsky. 

 

7. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho 

špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím 

na jeho špecifické potreby. O forme a spôsobe vykonania prijímacej skúšky rozhoduje 

dekan príslušnej fakulty EU v Bratislave 

 

8. FAJ EU v Bratislave prijme pre akademický rok 2019/2020 na študijný program 1. stupňa 

štúdia nasledovné počty študentov: 

 

Cudzie jazyky 

a interkultúrna   

komunikácia 

denná forma  80  študentov 

 

9. Ak počet uchádzačov na  študijný program nedosiahne taký počet, ktorý fakulta plánuje 

prijať na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí 

uchádzačov na daný študijný program bez vykonania prijímacej skúšky. 

 

10. Minimálne 14 dní pred konaním prijímacej skúšky na prvý stupeň štúdia pošle fakulta 

prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých 

predmetov. 

 

11. Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že 

absolvujú medzinárodný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. 

International Baccalaureate program – IB program), sa môžu prijímacej skúšky 

zúčastniť. V prípade, že splnia podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, 

že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po predložení dokladu o maturitnej 

skúške vykonanej podľa tohto programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným 

vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 

 

12. Začiatok písomných testov je o 9,00 hodine a predpokladaná doba trvania je do 12,00 

hodiny. Predpokladané ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením 

výsledkov písomných testov písomnou formou na výveskách pri dverách miestností, v 

ktorých sa prijímacie skúšky konali a prostredníctvom Akademického informačného 

systému (ďalej „AiS2“), a to vždy po 14,00 hodine. 

 
13. Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej 

techniky (skenovanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované 

vyhodnocovanie) a to iba na základe identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po 

vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre 

každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov. 

 

14. Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov 

(spolu za prijímaciu skúšku 300 bodov). Súčet získaných bodov zo všetkých častí 
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prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov. 

 

15. Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa na fakulte vytvorí z uchádzačov poradie 

tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo 

získa uchádzač s minimálnym počtom bodov. 

 

16. Uchádzačom o štúdium pošle dekan fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej 

skúšky rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania a to do 14 dní po ukončení 

prijímacích skúšok na fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách 

do vlastných rúk uchádzača. 

 

17. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý 

rozhodnutie vydal, t.j. dekanovi FAJ EU V BRATISLAVE, do 8 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. 

 

18. O neprijatých uchádzačov, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o 

preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. 

 

19. Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa 

zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré obdržia písomnou formou spolu s rozhodnutím o 

prijatí. 

 

20. Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých 

uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v určenom čase 

neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium. Uchádzači, ktorí budú prijatí na 

štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa zúčastniť zápisu podľa pokynov, 

ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. 

 

Článok 4 

Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 

 

1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty 

aplikovaných jazykov EU v Bratislave je ukončené štúdium 1. stupňa v niektorom 

študijnom programe študijných odborov 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, resp. v 

príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 

vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 

potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FAJ EU v Bratislave, na 

ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač 

absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia vykonať 

diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty.  

 

2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty 

aplikovaných jazykov EU v Bratislave: 

 uchádzač, ktorý absolvoval na  FAJ EU v Bratislave študijný program 1. stupňa 

štúdia, resp. v príbuznom študijnom odbore,  má odpustenú prijímaciu skúšku. 

 

3. Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov 1. stupňa FAJ EU v Bratislave) musia najneskôr 

do dňa konania riadneho termínu prijímacej konania doručiť na Študijné oddelenie FAJ 
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EU v Bratislave: 

 úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.), 

 úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu, 

 úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške. 

 U uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, 

predložia výpis výsledkov 1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením 

fakulty, na ktorej uchádzači 1. stupeň študovali. 

 

4. Originály požadovaných dokumentov sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí nepreukážu 

do termínu konania prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia splnenie základných 

podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia 

podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie 

o prijatí obdržia až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v 

deň určený na zápis na štúdium. 

 

5. Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia sa koná dňa 4. júla 2019. FAJ EU v Bratislave 

príjme pre akademický rok 2019/2020 na študijný program 2. stupňa štúdia nasledovný 

počet študentov: 

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia – denná forma  - 50 študentov  

 

6. Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium na Fakultu aplikovaných jazykov EU, sú povinní 

sa osobne zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré obdržia písomnou formou spolu s 

rozhodnutím o prijatí. 

 
7. Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých 

uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v určenom čase 

neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdiu. 

 

Článok 5 

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
 

1. Ak má uchádzač záujem o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas 
prijímacieho konania, takémuto uchádzačovi odporúčame ešte pred podaním prihlášky 
na vysokoškolské štúdium kontaktovať osobne univerzitného koordinátora pre študentov 
so špecifickými potrebami. Koordinátor v rámci odborných konzultácií odporučí 
uchádzačovi adekvátnu úpravu spôsobu vykonania prijímacej skúšky.  

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:  
 

 Ak ste držiteľom preukazu ZŤP, nie ste automaticky zaradený medzi študentov so 
špecifickými potrebami.  

 

 O štatút študenta so špecifickými potrebami môže študent požiadať podaním žiadosti 
priamo fakultnému koordinátori. Platnosť štatútu je študentovi priznávaná na jeden 
akademický rok.  
 

 Študentovi, ktorý požiada o vyhodnotenie špecifických potrieb, sú nastavené podporné 
služby a primerané úpravy tak, aby mohol študovať za porovnateľných podmienok ako 
bežní študenti.  

 

 Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, 



8  

ale nástroj podpory na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné 
znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy musia byť poskytované tak, aby sa 
neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie vedomostí, zručností 
a kompetencií potrebných pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.  

 

 Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami 
pracuje výhradne koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. 
 
 

 
KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

UNIVERZITNÁ KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
 

Mgr. Alexandra JURKOVIČOVÁ  
alexandra.jurkovicova@euba.sk  
 +421 2 6729 5358 
 
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV 
doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD. 
+421 2 6729 5323 

mailto:alexandra.jurkovicova@euba.sk

