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EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

  Dolnozemská	cesta	1/b	
		852	35			Bratislava	5	

 
 

	
	
	
Študijné	oddelenie	-	kontakt:	

Ing.	Tatiana	FRANKOVIČOVÁ	
tatiana.frankovicova@euba.sk		-	02/6729	5479	
	
Helena	DOMČEKOVÁ		
helena.domcekova@euba.sk	–	02/6729	5457	
	

	
DOPLŇUJÚCE	INFORMÁCIE		

	
PRE	ZAHRANIČNÝCH	UCHÁDZAČOV	

	
prijímacie	konanie	pre	ak.	rok	2021/2022	
I.	stupeň	štúdia	–	bakalárske	štúdium		

 

A. RODNÉ ČÍSLO PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV: 

Ø Tí, ktorí už majú Povolenie na pobyt - rodné číslo je uvedené na kartičke povolenia 

Ø Tí, ktorí ešte nemajú Povolenie na pobyt - rodné číslo si odvodia od dátumu svojho narodenia ako 

10-miestne číslo v tvare rrmmdd0000*1 (napr. pre uchádzača narodeného 19.05.1998  by takto 

odvodené rodné číslo vyzeralo nasledovne: 9805190000) 

Po udelení povolenia na pobyt (v septembri pri zápise do 1. ročníka) je potrebné na študijné 

oddelenie FMV EU nahlásiť rodné číslo, ktoré bude uvedené na vydanom povolení na pobyt. 

 

Upozornenie: 

Je dôležité rodné číslo uvádzať už pri podávaní elektronickej prihlášky na štúdium. Od správne vyplneného 

rodného čísla sa odvíjajú aj následné akcie:  

                                                             
* rr = posledné dvojčíslie z roku narodenia; 
mm = mesiac narodenia (dvojmiestne číslo);  
dd = deň narodenia (dvojmiestne číslo);  
0000 = štyri nuly na doplnenie povinnej 10-miestnej  dĺžky rodného čísla 
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1. vygenerovanie príkazu na úhradu - bez vyplneného rodného čísla sa príkaz na úhradu nevygeneruje. 

Platba sa preto nemôže spárovať v informačnom systéme a my považujeme platbu za prihlášku za 

nezaplatenú. 

Ak si vygenerovaný príkaz na úhradu vytlačíte, máte tam uvedené všetky potrebné atribúty platby. 

2. vygenerovanie prihlasovacích údajov do informačného systému  

3. elektronická návratka.....  

 

B. CUDZÍ JAZYK NA PRIHLÁŠKE (KAŽDÝ UCHÁDZAČ VYKONÁ PRIJÍMACIU SKÚŠKU 

IBA Z JEDNÉHO CUDZIEHO JAZYKA: 

Ø Slovenský jazyk - tento cudzí jazyk je povinný pre zahraničného  uchádzača, ktorý nematuroval 

zo slovenského jazyka.  

Ø Anglický alebo nemecký alebo ruský alebo španielsky alebo francúzsky - jeden z týchto 

cudzích jazykov je povinný pre uchádzača, ktorý maturoval zo slovenského jazyka (v zahraničí 

alebo na Slovensku). 

 

C. NOSTRIFIKÁCIA STREDOŠKOLSKÉHO VZDELANIA ABSOLVOVANÉHO 

V ZAHRANIČÍ: 

 

Bližšie informácie na stránke Ministerstva školstva SR: http://www.minedu.sk/akademicke-

uznavanie-dokladov-o-vzdelani/ 

Ø O nostrifikácii vzdelania rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti 

uchádzača 

Ø  Okresný úrad v sídle kraja rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. 

 

Kedy doručiť overenú fotokópiu nostrifikovaných dokladov na FMV - študijné oddelenie : 

ü v júni - v deň konania prijímacej skúšky predložiť pri prezencii. Ak uchádzač v júni ešte nemá 

nostrifikáciu vzdelania, aj napriek tomu sa môže zúčastniť prijímacej skúšky. V prípade prijatia 

na štúdium bude takýto uchádzač prijatý podmienečne a nostrifikáciu vzdelania prinesie 

v septembri v deň konania zápisu na štúdium. 

ü v septembri - v deň zápisu na štúdium 

Prosím, nenosiť nostrifikáciu mimo týchto termínov, ani ju neposielať poštou mimo týchto 

termínov. 


