
Kritériá prijímania uchádzačov na denné magisterské štúdium v 
anglickom jazyku na Fakultu managementu UK v Bratislave pre 
akademický rok 2023/2024  

 

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium v anglickom jazyku 

Posledný deň podania prihlášky v prvom kole prihlášok 
na denné magisterské štúdium v anglickom jazyku: 

31.05.2023  

Posledný deň podania prihlášky v druhom kole prihlášok 
na denné magisterské štúdium v anglickom jazyku: 

31.07.2023  

Termín konania prijímacej skúšky na denné magisterské 
štúdium v anglickom jazyku formou videokonferenčného 
hovoru: 

jún - september 2023 

Poplatok za prijímacie konanie – anglický program: 80 EUR 

Spôsob platby pri e-prihláške uprednostniť platbu cez 
QR kód podľa vygenerovanej inštrukcie 
z e-prihlášky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Účet: 7000149544/8180 

IBAN - prijímacie skúšky SK63 8180 0000 0070 0014 9544 

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 0001 

Konštantný symbol:  0308 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača 

 

 
Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK 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 2. stupňa v anglickom jazyku: 
 

Študijný program Forma 
štúdia 

Jazyk 
štúdia 

Titul Dĺžka štúdia 
v rokoch 

Predpokladaný 
počet prijatých 

uchádzačov 

manažment denné AJ Mgr. 2 50 

 
 
1. Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa vysokej školy, 

ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, je absolvovanie študijného programu 
prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). 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. 2 zákona o vysokých školách, a tým 



je absolvovanie študijného programu prvého stupňa - doklad o uznaní vzdelania podľa zákona č. 422/2015 Z. 
z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Požadovaným dokladom je úradne overená kópia rozhodnutia z uznanej vysokej 
školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom 
študijnom stupni a odbore. 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a systém prijímania uchádzačov 

3. Uchádzači o štúdium na FM UK využijú elektronickú prihlášku systému AIS2 alebo portálu Elektronickej 
prihlášky UK (https://e-prihlaska.uniba.sk/). Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť.  

4. K prihláške musí byť na portáli doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (v prípade 
elektronickej prihlášky sa doklad vkladá priamo do systému https://e-prihlaska.uniba.sk/). Výška poplatku a 
informácie k úhrade sú uvedené v tabuľke Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium na 
titulnej strane týchto kritérií.  

5. Súčasťou prihlášky sú overené dokumenty potvrdzujúce absolvovanie bakalárskeho štúdia (resp. uceleného 
magisterského alebo inžinierskeho štúdia) – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. 
magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole 
overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. Ďalšou povinnou prílohou je životopis v anglickom 
jazyku a motivačný list v anglickom  jazyku. 

6. Ak uchádzačovi nebol ešte diplom za predchádzajúce vysokoškolské štúdium vydaný, môže jeho overenú kópiu 
(ako aj vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu alebo výpis všetkých skúšok absolvovaných na vysokej 
škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ) alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané 
študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.  

7. V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, 
ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.  

8. Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, 
posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky1 so špecifikáciou 
požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu.2 
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby 
so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.3 

9. Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi v dostatočnom predstihu pred termínom konania 
skúšky na e-mail uvedený v prihláške.  

10. Prijímacia skúška na študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (manažment - AMN) je ústna a skladá sa 
zo skúšky z pohovoru v anglickom jazyku o informáciách z doložených dokladov a motivačného listu. Vykonaná 
bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej 
skúšky), v termínoch oznámených po ukončení termínu podávania prihlášok na študijný program manažment 
vyučovaný v anglickom jazyku.  
Maximálny možný súčet bodov, ktorý je možné získať na prijímacej skúške je 100, pričom bodové hodnotenie 
je priemerom bodových hodnotení členov komisie, v štruktúre anglický jazyk a motivačný rozhovor v anglickom 
jazyku. 
 

11. Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia uvedeného v bode 12 na štúdium prijatí tí 
uchádzači o štúdium v študijných programoch akreditovaných a ponúkaných fakultou, ktorí: 

a. doložia certifikáty úrovne B2 (napr. TOEFL, IELTS, CAE, a CPE); 
b. doložia vynikajúce študijné výsledky za celé bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo 

inžinierske štúdium (GPA 3.5 a viac). 

                                                           
1  Príloha č. 4 vnútorného predpisu č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. 
2  Čl. 8 ods. 5 vnútorného predpisu č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. 
3  § 58 ods. 5 druhá veta zákona o vysokých školách. 

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


12. Absolventi bakalárskeho stupňa na FM UK budú prijatí bez prijímacej skúšky. Návrh na prijatie získajú uchádzači, 
ktorí splnenia podmienky z bodu 11. Následne budú do poradia zaradení uchádzači podľa počtu získaných 
bodov z prijímacej skúšky, pričom minimálny počet pre prijatie je 30 bodov.  

13. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie. 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“). 

14. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej 
najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na základe 
§ 58 ods. 8 zákona o vysokých školách alebo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v 
prítomnosti osôb poverených dekanom.  

15. Ak dekanom poverená osoba zistí, že došlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto 
skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača. 

16. Absolvovanie bakalárskeho štúdia (resp. uceleného magisterského alebo inžinierskeho štúdia) musí byť 
doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu 
alebo výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty 
alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania. 

17. Školné pre akademický rok 2023/2024 je potrebné uhradiť jednorazovým bankovým prevodom na bankový 
účet fakulty po doručení rozhodnutia o prijatí na štúdium, no najneskôr 2 dni pred dňom určeným na zápis na 
štúdium. V deň zápisu je potrebné predložiť doklad potvrdzujúci úhradu školného na študijné oddelenie Fakulty 
managementu UK. Ak študent nepredloží doklad o zaplatení školného, nebude zapísaný do príslušného 
akademického roka. 

 

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky 

• overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške 
a dodatku k diplomu alebo ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia 
vydané študijným oddelením fakulty 

• v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl  
o apostilovaná overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia 

o štátnej skúške a dodatku k diplomu alebo ak  uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný 
potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty 

o v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o štúdium, ktorí študovali na 
zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z uznanej 
vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe 

• životopis v anglickom jazyku 

• motivačný list v anglickom jazyku 

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
 

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov 

• apostilovaná overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o 
štátnej skúške a dodatku k diplomu, v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o 
štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu 
o vzdelaní z uznanej vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v 
listinnej podobe 

• overená kópia prekladu rodného listu do slovenského jazyka alebo kópia pasu 

• životopis anglickom jazyku 

• motivačný list v anglickom jazyku 

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

 


