
Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa 
na Ekonomickej fakulte TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2021/2022  

 
Základnou zákonnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných 

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

Prihlášku na prvý/bakalársky stupeň je možné podať do 30. 04. 2021: 

 elektronicky  - prostredníctvom https://eprihlaska.tuke.sk   alebo  

 papierovou formou - na predpísanom tlačive s doručením do uvedeného termínu 
na: Študijné oddelenie EkF TUKE, Nemcovej 32, 040 01 Košice. 

 
Uchádzači o bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia, v študijných 

programoch financie, bankovníctvo a investovanie ako aj ekonomika a manažment verejnej 
správy budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

 
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej zákonnej podmienky prijatia na štúdium v 

čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s 
tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium najneskôr v 
deň určený na zápis na štúdium. 

 
Externú formu štúdia fakulta otvorí len v prípade dostatočného záujmu uchádzačov. Výška 

školného pre externú formu štúdia v prvom (Bc.) stupni na akademický rok 2021/2022 je 570 
EUR/ak. rok. 

 
Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program (z dôvodu jeho 

neotvorenia), môže dekan fakulty prijať na iný študijný program alebo na študijný program v 
inej forme. 

 
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 80. 

 
Zahraniční uchádzači o štúdium prvého stupňa na EkF TUKE budú posudzovaní 

individuálne, v súlade s platnou legislatívou a možnosťami fakulty. 
 
V zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, §108e, ods. 3, schválené vedením Ekonomickej fakulty TUKE dňa 29. 01. 2021. 
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