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‒ 3. stupeň štúdia

Termín podania prihlášky:
do 31. marca 2021
(1. stupeň štúdia denná a externá forma)
do 31. marca 2021
(2. stupeň štúdia denná a externá forma)
do 11. júna 2021
(3. stupeň štúdia denná a externá forma)
Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie
prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
V prípade nízkeho záujmu o študijný program si dekan fakulty vyhradzuje právo daný
študijný program neotvoriť. Uchádzačovi bude ponúknutý iný študijný program.
Termín konania prijímacej skúšky:
7. – 10. júna 2021
(1. stupeň štúdia denné a externé štúdium)
11. júna 2021
(2. stupeň štúdia denné a externé štúdium)
30. júna 2021
(3. stupeň štúdia denné a externé štúdium)
Deň otvorených dverí:
november 2020
február 2021
(konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB).
Poplatky za prijímacie konanie:
40,- € – 1. stupeň denná a externá forma štúdia
45,- € ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia
50,- € – 3. stupeň denná a externá forma štúdia
V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 10,- €.
Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SPSRSKBA

1031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
1033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)
VS (variabilný symbol):

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
1031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
1033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)
Z dôvodu automatizovaného spracovanie
akceptujeme len bezhotovostné platby.

poplatkov

v informačnom

systéme

Fakulta v AR 2021/2022 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:
1. a 2. stupeň štúdia
Fakulta
EF
EF

Študijný program

cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a manažment podniku
EF
v anglickom jazyku
financie, bankovníctvo
EF
a investovanie
EF
verejná ekonomika a manažment
EF
manažment
Spolu 1. stupeň denné
EF
ekonomika a manažment podniku
EF
manažment
Spolu 1. stupeň externé
ekonomika a riadenie cestovného
EF
ruchu
ekonomika a manažment malých
EF
a stredných podnikov
EF
marketingový manažment podniku

Forma
štúdia
D
D

Stupeň
štúdia
Bc.
Bc.

Dĺžka
štúdia
3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica

Plán
prijatia
100
130

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

D
D

Bc.
Bc.

3
3

Banská Bystrica
Poprad

40
40

E
E

Bc.
Bc.

4
4

Banská Bystrica
Poprad

40
30

Miesto štúdia

440

70
D

Ing.

2

Banská Bystrica

80

D

Ing.

2

Banská Bystrica

100

D

Ing.

2

Banská Bystrica

30

marketingový manažment podniku
v anglickom jazyku
financie, bankovníctvo
EF
a investovanie
financie, bankovníctvo
EF
a investovanie v anglickom jazyku
EF
teritoriálne štúdia
EF
ekonomika verejného sektora
EF
podnikové manažérske systémy
Spolu 2. stupeň denné
ekonomika a manažment malých
EF
a stredných podnikov
EF
podnikové manažérske systémy
EF

D

Ing.

2

Banská Bystrica

20

D

Ing.

2

Banská Bystrica

90

D

Ing.

2

Banská Bystrica

20

D
D
D

Ing.
Ing.
Ing.

2
2
2

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Poprad

25
25
25
415

E

Ing.

3

Banská Bystrica

30

E

Ing.

3

Poprad

20

Spolu 2. stupeň externé

50

SPOLU

975

Študijné programy v dennej a externej forme sa uskutočňujú kombinovanou metódou.
Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke
„Ing.“).
3. stupeň štúdia
Fakulta

Študijný program

EF
EF

cestovný ruch
cestovný ruch
cestovný ruch v anglickom/nemeckom
jazyku
cestovný ruch v anglickom/nemeckom
jazyku
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a manažment podniku
v anglickom jazyku
ekonomika a manažment podniku
v anglickom jazyku
financie
financie
financie v anglickom jazyku
financie v anglickom jazyku
verejná ekonomika a politika
verejná ekonomika a politika
verejná ekonomika a politika
v anglickom jazyku
verejná ekonomika a politika
v anglickom jazyku

EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF

Forma
štúdia
D
E

Stupeň
štúdia
PhD.
PhD.

Dĺžka
štúdia
3
4

D

PhD.

3

E

PhD.

4

D
E

PhD.
PhD.

3
4

D

PhD.

3

E

PhD.

4

D
E
D
E
D
E

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

3
4
3
4
3
4

D

PhD.

3

E

PhD.

4

Miesto štúdia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae
doctor“, v skratke „PhD.“).

PRIJÍMACIE KONANIE
Všeobecné informácie o prijímacom konaní
Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených
podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky
na štúdium na fakulte.
Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:
- elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške a požadovaných prílohách
budú zverejnené na internetovej stránke fakulty);
- alebo formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených
na stránkach MŠVVaŠ SR).
EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.
Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na
nej uviesť len jeden študijný program.
Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na
prvý a druhý stupeň štúdia je do 31. marca 2021 a na tretí stupeň do 11. júna 2021.
Uchádzači o bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium, ktorí absolvovali
predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o
vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov
o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na
štúdium.
Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho
priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú
fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS
International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo
všetkých súčastí najneskôr do 31. 03. 2021. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená
na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 03. 2021.
Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude
zrušená.
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia
na fakulte.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
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
zápisu na štúdium.
Ďalšou podmienkou pre uchádzačov o dennú formu štúdia (určenou fakultou) je
úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka a základov ekonómie.
Cudzím jazykom môže byť jazyk anglický, nemecký alebo ruský. Za každý z písomných
testov môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač
absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie
v anglickom jazyku).
Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných
za obidve súčasti prijímacej skúšky. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie
prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan.
Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa
celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej
kapacity študijných programov v jednotlivých formách a miestach štúdia.
Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program
nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu alebo iné miesto štúdia
zvoleného študijného programu alebo na iný študijný program.
Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa
na štúdium a štúdium neukončili, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač o dennú formu štúdia:
1. ktorý, absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu
Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil
v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné
studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 60. Test možno absolvovať v
rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v
priebehu akademického roka 2020/2021 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách
(presné termíny, ktoré fakulta akceptuje, budú zverejnené na internetovej stránke fakulty
a na stránke spoločnosti SCIO). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát,
uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Výsledok testu VŠP resp. OSP
vykonaný v predchádzajúcich rokoch nie je možné uznať. Bližšie informácie o VŠP resp.
OSP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz),
2. ktorý sa zúčastnil krajského kola súťaže Ekonomickej olympiády v akademickom roku
2019/2020 alebo v akademickom roku 2020/2021 a ktorý sa umiestnil v hornom 50.
percentile zo všetkých účastníkov krajských kôl.
Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na
fakulte.
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého
stupňa vysokoškolského štúdia.
Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku
bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto
skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Uchádzač, ktorý nepreukáže
splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok
na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne
s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr
v deň zápisu na štúdium.
Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho
štúdia v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač
získať maximálne 100 bodov.

Pri študijných programoch marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test
z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali
bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý
ukončili v bakalárskom stupni štúdia.
Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň
štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti
vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.
Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa
celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej
kapacity študijných programov.
Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa
na štúdium a štúdium neukončili, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na
Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa
vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie
prijímacej skúšky.
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy
dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre
každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí
prihlásiť na jednu z vypísaných tém.
Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto
súčasti:
‒ prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku,
‒ posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a
vedeckovýskumná činnosť),
‒ priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:
a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:
maximálne 80 bodov, z toho:
• za teoretické východiská skúmania:
maximálne 20 bodov,
• za predpokladané ciele:
maximálne 20 bodov,
• za predpokladané metódy skúmania:
maximálne 20 bodov,
• za prezentáciu projektu:
maximálne 20 bodov,
b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia
(napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia
výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):
maximálne 10 bodov,
c) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
(známky z predmetov a štátnej skúšky):
maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50

Počet bodov
10
9
8
7
6

Priemerný prospech
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00

Počet bodov
5
4
3
2
1

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:
‒ prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku,
‒ posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná
a vedeckovýskumná činnosť).
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90.
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:
a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:
maximálne 80 bodov, z toho:
• za teoretické východiská skúmania:
maximálne 20 bodov,
• za predpokladané ciele:
maximálne 20 bodov,
• za predpokladané metódy skúmania:
maximálne 20 bodov,
• za prezentáciu projektu:
maximálne 20 bodov,
b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia
(napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia
výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):
maximálne 10 bodov.
Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred
skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.
Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe
návrhov garantov jednotlivých doktorandských študijných programov. Do komisie môže byť
so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.
Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých
v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých
formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení
doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho
pracovného výkonu.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch
UMB. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým
všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma
i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného
a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných
inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách
zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a teda aj Ekonomická fakulta UMB v Banskej
Bystrici v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 458/2012 o minimálnych
nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvára všeobecne prístupné akademické
prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre uchádzačov o štúdium
a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
V zmysle uvedeného zákona sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.
Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa
relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného
programu. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami fakulty a študijným
oddelením prekonzultuje vhodnosť výberu vo vzťahu k svoju zdravotnému znevýhodneniu
alebo k poruche učenia a ich vplyvu na schopnosť študovať. Záujemca so špecifickými
potrebami pri výbere študijného programu musí zvážiť predpoklady pre štúdium z hľadiska
vedomostnej úrovne, technickej a osobnej pripravenosti a motivácie, nárokov na obsah,
rozsah a formu štúdia, podmienok, ktoré fakulta ponúka, limitov vyplývajúcich zo
zdravotného postihnutia.
Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na
seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.
Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na základe jeho žiadosti určí forma prijímacej
skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné znevýhodnenie. Žiadosť
o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické
potreby s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické potreby zasiela spolu
s prihláškou na študijné oddelenie fakulty.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. (č. dv. 222);
e-mail: gabriela.korimova@umb.sk

048/446 2168;

