
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici  

VYHLASUJE  

2. kolo na podávanie prihlášok  

pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia 

 

Termín podávania prihlášok 2. kola:  

od 1. júna 2020 do 21. júna 2020 

 

Ponúkané študijné programy 2. kola: 

Bakalárske štúdium 

Študijný program 
Forma  

štúdia 

Stupeň  

štúdia 

Dĺžka  

štúdia 
Miesto štúdia 

cestovný ruch denná Bc. 3 Banská Bystrica 

ekonomika a manažment podniku 

(v slovenskom jazyku)  
denná Bc. 3 Banská Bystrica 

financie, bankovníctvo a investovanie denná Bc. 3 Banská Bystrica 

verejná ekonomika a manažment denná Bc. 3 Banská Bystrica 

manažment denná Bc. 3 Poprad 

ekonomika a manažment podniku externá Bc. 4 Banská Bystrica 

manažment externá Bc. 4 Poprad 

 

Inžinierske štúdium 

Študijný program 
Forma  

štúdia 

Stupeň  

štúdia 

Dĺžka  

štúdia 
Miesto štúdia 

ekonomika a riadenie cestovného ruchu  denná Ing. 2 Banská Bystrica 

ekonomika a manažment malých  

a stredných podnikov 
denná Ing. 2 Banská Bystrica 

marketingový manažment podniku  

(v slovenskom jazyku) 
denná Ing. 2 Banská Bystrica 

financie, bankovníctvo a investovanie  

(v slovenskom jazyku) 
denná Ing. 2 Banská Bystrica 

ekonomika verejného sektora denná Ing. 2 Banská Bystrica 

podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 

ekonomika a manažment malých  

a stredných podnikov 
externá Ing. 3 Banská Bystrica 

podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 

 

 

 

 



Podmienky prijatia: 
Prijímacie skúšky sú vo všetkých ponúkaných študijných programoch ZRUŠENÉ.  

VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú na štúdium prijatí 

BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. 

 

Podávanie prihlášok a prílohy k prihláške v 2. kole: 

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášky: 

a) ELEKTRONICKOU FORMOU cez portál e-prihlášok UMB   

 

NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky 

 

K e-prihláške každý uchádzač v systéme nahrá: 

1. Životopis 

2. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie 

 

b) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky – fakulta ju akceptuje (tlačivá 

k dispozícii na stránke MŠVVŠ SR). V tomto prípade musí uchádzač prihlášku podpísať, 

priložiť k nej životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie 

a v stanovenom termíne (najneskôr do 21.6.2020) ju odoslať na fakultu na adresu: Ekonomická 

fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.  V súvislosti so 

šírením koronavírusu SARS-CoV-2 odporúčame podať prihlášku elektronickou formou (bod 

A).   

 

Uchádzač o BAKALÁRSKE štúdium overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (dodatok 

nie je potrebné prikladať) môže poslať na fakultu poštou ALEBO ju predloží pri fyzickom 

zápise na štúdium (september 2020). Bez uvedeného dokumentu nebude možné zapísať 

prijatého uchádzača na štúdium v akademickom roku 2020/2021 (skan maturitného 

vysvedčenia nemôže byť akceptovaný).  

Uchádzač o INŽINIERSKE štúdium overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu a jeho príloh 

(vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu) môže poslať na fakultu poštou ALEBO ich 

predloží pri fyzickom zápise na štúdium (september 2020). Bez uvedených dokumentov nebude 

možné zapísať prijatého uchádzača na štúdium v akademickom roku 2020/2021 (skeny 

dokumentov nemôžu byť akceptované). Vyššie uvedené neplatí pre študentov a absolventov 

Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici – od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení 

BC štúdia nepožadujeme. 

 

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je povinný preukázať 

uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky a predložiť ho 

najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

 

 

https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home
https://www.umb.sk/studium/uchadzac/prihlaska/prihlaska-na-vysoku-skolu.html

