
 

 

OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR 

Podnikovohospodárska fakulta  
Ekonomickej univerzity v Bratislave  

so sídlom v Košiciach 
Tajovského 13, 040 01 Košice 

       olympiada.phf@euba.sk

_______________________________________________________________ 

Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ, milé kolegyne a kolegovia,  

dovoľte, aby sme Vás informovali o druhom ročníku Olympiády podnikový hospodár, ktorú 

organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach, pod záštitou dekana fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.. 

Prvý ročník Olympiády, ktorý sme ukončili vlani v apríli, môžeme hodnotiť ako úspešný.  

Do minulého ročníka Olympiády podnikový hospodár sa zapojilo takmer 900 maturantov  

z celého Slovenska a všetkých typov stredných škôl. Sme veľmi radi, že sme zvládli 

organizáciu a zabezpečili hladký priebeh súťaže aj napriek šíreniu vírusového ochorenia 

COVID-19, ktorý ako isto vieme ovplyvnil aktivity vo všetkých sférach života.  

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž určená pre študentov maturitného ročníka 

stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania 

a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovať znalosti študentov  

z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej 

gramotnosti. Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru 

a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.  

Predbežný harmonogram súťaže je nasledovný: 

Bezplatná registrácia škôl a maturantov do 28. februára 2021 

Školské kolo marec 2021 

Celoslovenské kolo apríl 2021 

 

Priebeh Olympiády podnikový hospodár môžeme rozdeliť do dvoch kôl. Prvú časť 

predstavuje školské kolo, ktoré bude realizované na samotných stredných školách 

prostredníctvom elektronického testovania formou online testu, ktorý bude obsahovať 

otázky z okruhov, ktoré sú spomenuté vyššie. Otázky online testu súťaže budú vytvárané 

organizátormi spolu s pedagógmi stredných škôl. Súťažiaci budú rozčlenení do troch skupín  

v závislosti od druhu navštevovanej strednej školy (súťažiaci zo stredných škôl 

ekonomického zamerania, súťažiaci zo stredných škôl neekonomického zamerania a 

súťažiaci so stredných škôl zameraných na oblasť služieb). Pre každú skupinu súťažiacich 

bude zostavený osobitný test zohľadňujúci učebné osnovy daného druhu strednej školy. Na 



 

základe dosiahnutých výsledkov zašleme vyhodnotenie na jednotlivé stredné školy, v 

ktorom uvedieme mená postupujúcich študentov na celoslovenské kolo Olympiády 

podnikový hospodár.  

Celoslovenské kolo Súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch usporiadateľa 

na adrese – Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika. Zúčastnia sa ho úspešní 

súťažiaci zo školských kôl. Samotné celoslovenské kolo bude rozdelené do dvoch častí,  

a to písomnej a ústnej. Písomná časť bude pozostávať z testových otázok a slovných úloh.  

Na základe dosiahnutých bodov postúpi na ústnu časť 15 najlepších súťažiacich (5 

súťažiacich z každej skupiny), ktorí budú prezentovať vypracovanú prípadovú štúdiu pred 

odbornou komisiou. Víťazmi súťaže budú súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch 

miestach v rámci každej skupiny súťažiacich. Počet súťažiacich na Olympiáde podnikový 

hospodár z jednej strednej školy nie je obmedzený a môže sa prihlásiť ľubovoľný počet 

súťažiacich. 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s COVID-19  

sa celoslovenské kolo bude realizovať prostredníctvom elektronického testovania formou 

online testu a to len jeho písomnou časťou. Samozrejme, o všetkých potrebných 

informáciách Vás budeme včas informovať.  

 

Podstatnou informáciou je skutočnosť, že všetci účastníci celoslovenského kola 

súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia  

na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave  

so sídlom v Košiciach bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok. 

 

Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ, milé kolegyne a kolegovia, vyplnením registračného 

formuláru môžete Vašu školu a študentov registrovať na Olympiádu podnikový hospodár.  

Pre úspešné zaradenie študentov Vašej školy do testovania potrebujeme údaje, ktoré budú 

použité výlučne pre potreby zabezpečenia priebehu súťaže. Podklady a informácie o 

priebehu a podmienkach súťaže Vám následne zašleme e-mailom.  

Registračný formulár pre strednú školu nájdete kliknutím na nasledujúci text:  

REGISTRÁCIA STREDNEJ ŠKOLY 

Rovnako je potrebná registrácia samotného maturanta registrovanej strednej školy,  

aby sme mu ešte niekoľko dní pred samotným konaním školského kola vedeli zaslať 

internetový odkaz pre vyplnenie online testu spolu s prihlasovacími údajmi. Registračný 

formulár pre študenta nájdete kliknutím na nasledujúci text: 

https://docs.google.com/forms/d/12zozGFk9Ou10JmyFWa6rsUc0rxUGJoKaDwqwgIwrHx4/edit?usp=drive_web


 

REGISTRÁCIA ŠTUDENTA 

Prihlasovanie do druhého ročníka Olympiády podnikový hospodár končí 28. februára 2021.  

 

Na základe Vami vykonanej registrácie Vás budeme e-mailom informovať o ďalšom postupe. 

Všetky podstatné informácie, novinky, alebo aktuality ohľadom Olympiády podnikový 

hospodár sa nachádzajú na webovej stránke https://phf.euba.sk/ v časti – štúdium – 

uchádzači o štúdium – Olympiáda podnikový hospodár.  

 

Ďakujeme za Váš záujem o Olympiádu podnikový hospodár a tešíme sa na Vás.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

 

S pozdravom  

 

Ing. Jozef Lukáč, PhD.                                   Ing. Slavomíra Stašková, PhD.   

koordinátor Olympiády                                  prodekanka pre rozvoj fakulty,                                 

podnikový hospodár                                                               projekty a styk s verejnosťou 

       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehrNCQqnyAxX2cTXZAUTsrAiDHNq7JXuetQnls1H8PFp9yWQ/viewform
https://phf.euba.sk/

