
Stručne o programe 

Ekonomická univerzita v Bratislave v akademickom roku 2014/2015 spúšťa prvý 
program podpory rómskych študentov na Slovensku. Cieľom programu, ktorý vznikol 
v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry je dlhodobo prispievať 
k zvyšovaniu šancí Rómov pri získavaní zamestnania s vysokoškolským vzdelaním 
a k odstraňovaniu predsudkov. Model, ktorý vychádza zo zahraničných skúseností, je 
šitý na mieru slovenským podmienkam a postaveniu Rómov. Program je formou tzv. 
dočasného vyrovnávacieho opatrenia v súlade so zákonom č. 365/2004 Z.z. 
o rovnakom zaobchádzaní v platnom znení a zameriava sa na obdobie pred a po 
nástupe na bakalárske štúdium. 
 
Ekonomická univerzita v Bratislave bude v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity 
a kultúry cielene podporovať rómskych stredoškolákov v záujme o štúdium na 
univerzite a poskytne im bezplatné prípravné kurzy. Rómski uchádzači musia splniť 
všetky podmienky pre prijatie na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Úspešným 
rómskym uchádzačom poskytne počas štúdia asistenciu najmä pri zorientovaní sa na 
univerzite a pomoci so štúdiom. 
 
Ďalšie informácie o programe môžete získať na emailovej adrese jlajcakova@cvek.sk 

Informácie pre záujemcov o štúdium 

Prípravné kurzy 

Ak si rómsky stredoškolák, ktorý má záujem o štúdium na Ekonomickej univerzite v 
Bratislave, môžeš využiť možnosť absolvovať bezplatný prípravný kurz. Do poznámky 
v elektronickej prihláške napíš, že si rómskej národnosti. 

Viac informácií o prípravných kurzoch :  

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/ponuka-vzdelavacich-

programov-a-specializovanych-kurzov/pripravne-kurzy  

 
Rómski uchádzači, ktorí absolvujú prípravné kurzy budú oslobodení od poplatku za 
prijímacie pohovory. 

Informácie pre prijatých rómskych študentov 
V akademickom roku 2015/2016 bude univerzita poskytovať podporu začínajúcim 
rómskym študentom najmä pri hľadaní ubytovania, podávaní žiadostí o štipendium 
a možnosti doučovania. Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave 
bude v úvode semestra organizovať orientačné dni.  
 
Koordinátorka tejto časti programu je Ing. Eva Pongráczová, PhD. Katedra sociálneho 
rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
kontakt: eva.pongraczova@euba.sk 
 



Poznámka: Tieto informácie budeme priebežne aktualizovať. Momentálne hľadáme 
možnosti financovania cestovného a ubytovania pre záujemcov o prípravné kurzy. 


