
Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa 
na Ekonomickej fakulte TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2020/2021  

 
Základnou zákonnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných 

programov (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného 
stredného odborného vzdelania (čo uchádzač preukazuje predložením overenej kópie 
maturitného vysvedčenia) a podanie elektronickej resp. papierovej prihlášky na štúdium. 
 

Prihlášku na prvý/bakalársky stupeň je možné podať do 30. 04. 2020. 
 
Uchádzači o dennú (prezenčnú) formu štúdia budú hodnotení na základe nasledujúcich 

podmienok: 
 

1. Hodnotenie za absolvovanú strednú školu (najviac 5 bodov). 
 Absolventi gymnázia/absolventi obchodnej akadémie: 5 bodov. 

 

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (najviac 45 bodov). 
U každého uchádzača budú započítané body za cudzí jazyk na základe výsledku externej 

časti maturitnej skúšky – podľa predloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej 
žiadosti podanej uchádzačom je možné započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej 
porovnávacej skúšky (NPS) SCIO z cudzieho jazyka. Výsledok externej časti maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka alebo výsledok NPS SCIO z cudzieho jazyka sa započíta nasledovne: 
percentuálny výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo percentuálne 
vyjadrená úspešnosť NPS SCIO z cudzieho jazyka  krát 0,45 = počet bodov získaných z cudzieho 
jazyka (napríklad: 63,7 percent z externej časti maturitnej skúšky alebo z NPS SCIO z cudzieho 
jazyka je 63,7 x 0,45 = 28,665, čiže 29 bodov z cudzieho jazyka). 

Uchádzači, ktorí nedoložia výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka  
resp. výsledok NPS SCIO z cudzieho jazyka ku dňu prijímacej skúšky 9. 6. 2020, budú hodnotení 
počtom bodov 0. 

 

3. Prijímacia skúška z matematiky (najviac 50 bodov).  
Prijímaciu skúšku z matematiky môže uchádzač vykonať: 
- osobne v stanovenom termíne 9. 6. 2020, alebo  
- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky 

z matematiky podľa predloženého maturitného vysvedčenia, alebo  
- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku NPS SCIO z matematiky.  
 
EkF TUKE neumožňuje vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. 
 
Na základe písomnej žiadosti uchádzača podľa výsledku uvedeného na maturitnom 

vysvedčení alebo na základe výsledku NPS SCIO, môže byť prijímacia skúška z matematiky 
nahradená nasledovne: percentuálny výsledok externej časti maturitnej skúšky z 
matematiky alebo percentuálne vyjadrená úspešnosť NPS SCIO z matematiky krát 0,5 = počet 
bodov získaných z matematiky na prijímacej skúške (napríklad: 76,2 percent z externej časti 
maturitnej skúšky z matematiky/NPS SCIO z matematiky je 76,2 x 0,5 = 38,1, čiže 38 bodov 
z matematiky na prijímacej skúške). 

 
Fakulta akceptuje iba výsledky NPS SCIO, ktoré budú absolvované do termínu 1. 5. 2020 

vrátane. Termíny, miesta testovania, vzorové testy a prihláška na testovanie sú zverejnené na 
https://www.scio.sk/nps/. Výsledky uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť SCIO. 

https://www.scio.sk/nps/


Každý uchádzač však musí spoločnosti SCIO poskytnúť svoj súhlas s odovzdaním výsledkov 
(môže tak urobiť v rámci prihlášky na skúšku z daného predmetu). 

 
Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky niektorým z uvedených 

spôsobov, resp. o započítanie výsledku NPS SCIO namiesto externej časti maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 29. 5. 2020.  

 
Uchádzači o dennú formu štúdia budú zoradení podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa 

odsekov  1., 2. a 3. týchto zásad. Na dennú formu štúdia budú prijatí uchádzači podľa 
vytvoreného poradia. Plánovaný počet prijatých uchádzačov v ak. roku 2020/2021 na študijný 
program financie, bankovníctvo a investovanie je 300 na študijný program ekonomika 
a manažment verejnej správy 60. 

 
Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia v študijných programoch 

financie, bankovníctvo a investovanie a ekonomika a manažment verejnej správy budú prijatí 
bez prijímacích skúšok. Uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok nemajú možnosť prestupu na 
dennú formu štúdia.  

Externú formu štúdia fakulta otvorí len v prípade dostatočného záujmu uchádzačov.  
 
Výška školného pre externú formu štúdia v prvom stupni na akademický rok 2020/2021 je 

570 EUR/ak. rok. 
 
Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program, môže dekan fakulty prijať 

na študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v inej forme, v 
prípade, že spĺňajú podmienky prijatia pre daný študijný program. 

 
EkF TUKE v rámci svojich možností poskytne uchádzačom so špecifickými potrebami 

primerané podmienky na vykonanie prijímacích skúšok (priestorové, časové, vybavenie PC) na 
základe individuálnych žiadostí uchádzačov. 
 

Zahraniční uchádzači o štúdium prvého stupňa na EkF TUKE budú posudzovaní 
individuálne, v súlade s platnou legislatívou a možnosťami fakulty. 

 
 
Schválené Akademickým senátom Ekonomickej fakulty TUKE dňa 10. 09. 2019. 
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