Pokyn k vyplneniu elektronickej návratky o záujme o štúdium na
Ekonomickej univerzite v Bratislave a k podaniu žiadosti o ubytovanie
v študentskom domove (pre 2. – inžiniersky stupeň štúdia)
Vážení uchádzači,
v prípade Vášho záujmu zapísať sa na štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave v ak. roku 2018/2019 je potrebné, aby ste vyplnili a potvrdili elektronickú
návratku v Akademickom informačnom systéme AIS2 Ekonomickej univerzity v Bratislave a v prípade
záujmu si podali žiadosť o ubytovanie v informačnom systéme AIS2.
Návratku a žiadosť o ubytovanie je potrebné potvrdiť v AIS2 v termíne od 25. 6. 2018 do 19. 7.
2018.
Uchádzač, ktorý už mal v minulosti vytvorený používateľský prístup do systému AIS2 sa
prihlasuje na stránke https://ais2.euba.sk prihlasovacími údajmi, ktoré používal v minulosti.
Uchádzačom z iných vysokých škôl boli prihlasovacie údaje do systému AIS2 doručené spolu
s Rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Pri vypĺňaní návratky a podávaní žiadosti o ubytovanie postupujte podľa návodu na vypĺňanie
elektronickej návratky, ktorý nájdete na stránke https://ais2.euba.sk v záložke Postupy – Pre
uchádzačov.
Pred potvrdením elektronickej návratky je potrebné vložiť do systému portrétovú
fotografiu vo formáte „jpeg“. Fotografia tváre musí spĺňať tieto parametre:
rozmer min. rozmer 172 x 215 px na bielom pozadí. Tvár (vzdialenosť medzi
bradou a vrchom hlavy) musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie. Bez
umiestnenia fotografie do systému, nebude možné elektronickú návratku
potvrdiť.

Pred potvrdením elektronickej návratky potvrďte súhlasy na spracovanie údajov, ktoré
sú nevyhnutné na vytvorenie študentského preukazu!!!
Ak sa rozhodnete zapísať na viac študijných programov v dennej forme štúdia a tým vyplniť a potvrdiť
elektronickú návratku pre viac študijných programov, je potrebné vziať do úvahy § 92, zákona č.
131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa na Vás bude
vzťahovať povinnosť úhrady určeného školného za súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných
programov. V prípade zápisu na dva študijné programy, z ktorých bude jeden v externej forme štúdia
a druhý v dennej forme štúdia, bude sa na Vás vzťahovať povinnosť uhradiť určené školné za externú
formu štúdia.
Ak sa dostavíte v určenom termíne na zápis na štúdium na príslušnej fakulte, žiadame Vás, aby
ste predložili doklad o úhrade poplatku, ktorý bol uvedený v systéme AIS2 pri potvrdzovaní
elektronickej návratky. Ako doklad možno akceptovať výpis z bankového účtu, potvrdenie
o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.
Študenti so zdravotným znevýhodnením, alebo s poruchou učenia môžu kontaktovať koordinátora pre
prácu so študentmi so špecifickými potrebami: alexandra.jurkovicova@euba.sk
Bližšie informácie k preukazom študenta nájdete na http://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic.

Identifikačné údaje pre platbu poplatkov:
Identifikačné údaje pre platbu poplatkov potrebných pre zápis zistíte z elektronickej návratky, ak si
pozriete, prípadne vytlačíte príkaz na úhradu.
Ak nepoužijete príkaz na úhradu z AIS2, nezabudnite uviesť správne identifikačné údaje:
- číslo účtu: všetky fakulty SK4781800000007000080671
- variabilný symbol:
•
•

rodné číslo (bez lomítka)
u platiteľa bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5.
1996 – 020596)

- špecifický symbol:
•
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