
Kritériá prijímania uchádzačov o externé bakalárske štúdium na 
Fakultu managementu UK v Bratislave pre akademický rok 2022/2023  
 

 

 

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium 
 

Termín podania prihlášky na externé bakalárske 
štúdium: 

31. 05. 2022 

Termín dodatočného podania prihlášky na externé 
bakalárske štúdium: 

31. 07. 2022 

Poplatok za prijímacie konanie: 20 EUR 

Spôsob úhrady pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Účet: 7000149544/8180 

IBAN - prijímacie skúšky SK63 8180 0000 00700 0149 544 

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 0001 

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu 

Konštantný symbol:  0308 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača 
 

 
Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
a pravidlami prijímacieho konania na UK.  
 
Akreditované študijné programy 1. stupňa: 
 

Študijný program Forma 
štúdia 

Jazyk 
štúdia 

Titul Štandardná dĺžka 
štúdia v rokoch 

Predpokladaný počet 
prijatých uchádzačov 

Manažment Externá SK Bc. 4 350 

 
 
1. Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 

zákona o vysokých školách, je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného 
vzdelania (predloženie maturitného vysvedčenia). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných 
podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, 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. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý 
podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok 
na prijatie.  

 
2. Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti 

spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona 
o vysokých školách, a tým je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného 
vzdelania, ktoré je nostrifikované podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií 
a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti 
dokladov o vzdelaní a v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a systém prijímania uchádzačov 
 

3. Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú 
elektronickú prihlášku systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK (https://e-
prihlaska.uniba.sk/). Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Prihlášku v listinnej forme podáva 
uchádzač len v nevyhnutných prípadoch a táto musí byť podpísaná uchádzačom (smerodajný je dátum 
odoslania zásielky na Fakultu managementu UK). 

4. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku 
a informácie k úhrade sú uvedené v tabuľke Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na 
štúdium na titulnej strane týchto kritérií.  

 
5. Prihlášky uchádzačov sa hodnotia výlučne v deň predloženia úplnej prihlášky na fakultu (vrátane 

zaplatenia správneho poplatku a všetkých potrebných príloh).  
 
6. V prípade, že je podaná neúplná prihláška, fakulta požiada kandidáta e-mailom o doplnenie jeho 

prihlášky. Ak to kandidát neurobí, jeho prihláška sa bude považovať za neplatnú. 
 
7. O prijatí uchádzačov, ktorí preukázali potrebnú spôsobilosť na štúdium, rozhoduje dekan na návrh 

prijímacej komisie, podľa poradia úspešnosti zostaveného podľa pravidiel, a to až do naplnenia 
plánovanej kapacity prijatých študentov, zvýšenou o primeranú rezervu 1/3.  

 

8. Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky podľa 
umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky do miesta 
podľa bodu 7. 
 

9. Všetky rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania budú vyhotovené a zaslané v lehote podľa 
ustanovení § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).  

 

10. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí si môže podať do 8 dní od doručenia rozhodnutia 
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na základe § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. 

 

 
Povinné prílohy prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky 

• overená kópia maturitného vysvedčenia 

• v prípade uchádzačov zo zahraničných stredných škôl sa vyžaduje nostrifikácia maturitného 
vysvedčenia 

 

Povinné prílohy prihlášky pre uchádzačov – zahraniční uchádzači 

• apostilovaná overená kópia záverečného diplomu zo strednej školy/maturitného vysvedčenia 

• doklad o uznaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií - nostrifikácia  

• overená kópia rodného listu  

• kópia pasu 
 

  

https://e-prihlaska.uniba.sk/
https://e-prihlaska.uniba.sk/

