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PRECIZÁCIA ÚLOH, TERMÍNOV A POVINNOSTÍ 
v súvislosti s Opatrením rektora číslo 5/2020 

 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie 
a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19  zo dňa 
24. 3. 2020 vydáva opatrenie rektora č. 5/2020, ku ktorému sa pripájajú jednotlivé 
spresnenia dotýkajúce sa študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov 
FPM EU v Bratislave. 
 
VŠETKY ĎALEJ UVEDENÉ OPATRENIA A TERMÍNY MÔŽU BYŤ ZMENENÉ A UPRAVENÉ 

V ZÁVISLOSTI OD ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH AUTORÍT (NAPR. VLÁDY SR, 
ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA). 

 

 

1.  Prerušenie prezenčnej formy výučby do 30. mája 2020 (vrátane) pre I., II. aj III. 
stupeň štúdia na dennej aj externej forme štúdia 

 
1.1 Prezenčná forma výučby a skúškové obdobie sa prerušuje do 30. mája 2020 

(vrátane). Pedagogický proces sa uskutoční online formou s využitím online 
platforiem určených na výučbu (napr. Moodle, Microsoft Teams, Google 
Hangouts Meet, YouTube a iné) s následnou formou samoštúdia.  

 

Úloha: Zabezpečiť, aby na všetkých predmetoch, vyučovaných v letnom 
semestri ak. r. 2019/2020 boli študentom sprístupnené podklady 
k prednáškam, podklady k cvičeniam (pokiaľ sa na predmete nevyužíva 
cvičebnica/zbierka príkladov). 
Realizácia: vedúca/-i katedry – Vedúca/-i katedry dohodne s gestorom 
predmetu priebeh prednášok a cvičení; platformu, ktorá je/bude použitá. 
Povinnosťou učiteľa je, na týždennej báze, informovať gestora predmetu 
o plnení tejto úlohy; gestor predmetu následne poskytne informácie vedúcej/-
-emu katedry. 
Zodpovednosť: za splnenie tejto úlohy zodpovedá vedúca/-i katedry. 
 
UPOZORNENIE: V prípade, že sa v pedagogickom procese využijú online 
platformy musí sa dôsledne dodržiavať rozvrh hodín, aby v rovnakom čase 
nemali študenti prednášku/cvičenie z iného predmetu!!! 
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1.2 Harmonogram ak. roka 2019/2020 na FPM EU v Bratislave sa upravuje takto: 
 

a) Prezenčná forma výučby pre záverečné ročníky štúdia na I. a II. stupni 
štúdia sa prerušuje do termínu stanovenom harmonogramom 
akademického roka pre výučbu v záverečných ročníkoch štúdia (do 
24.4.2020). 

 

 Úloha: Podmienky pre získanie bodov priebežného hodnotenia nastaviť 
primerane, tak, aby bola zohľadnená aktivita študentov počas semestra, 
priebežné úlohy, seminárna práca, prípadne príkladová/teoretická 
písomka/test (pri ktorých možno využiť on-line platformy alebo mailovú 
komunikáciu). Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem 
výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AiS2 v termíne do 7. mája 2020.  
Zodpovednosť: prednášajúci danej prednáškovej skupiny, cvičiaci daného 
krúžku. 
 

b) Prezenčná forma výučby v ostatných ročníkoch na I., II. a III. stupni 
štúdia sa prerušuje do termínu stanovenom harmonogramom 
akademického roka pre výučbu v ostatných ročníkoch štúdia (do 
8.5.2020). 
Úloha: Podmienky pre získanie bodov priebežného hodnotenia nastaviť 
primerane, tak, aby bola zohľadnená aktivita študentov počas semestra, 
priebežné úlohy, seminárna práca, prípadne príkladová/teoretická 
písomka/test (pri ktorých možno využiť on-line platformy alebo mailovú 
komunikáciu). Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem 
výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AiS2 v termíne do 7. mája 2020.  
Zodpovednosť: prednášajúci danej prednáškovej skupiny, cvičiaci daného 
krúžku. 
 

c) Skúškové obdobie pre záverečné ročníky štúdia na I. a II. stupni štúdia 
začína od 1. júna 2020. 
Termíny skúšok sa budú vypisovať v rozsahu zodpovedajúcemu počtu 
študentov daného predmetu s tým, aby sa jedného termínu mohol 
zúčastniť iba obmedzený počet študentov so zachovaním všetkých 
bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov. 
• 3. ročník, 1. stupeň štúdia – skúškové obdobie je od 1.6.-26.6.2020 
• 2. ročník, 2. stupeň štúdia – (denná forma štúdia) skúškové obdobie 

je od 1.6.-15.6.2020. 
  

Ďalšie inštrukcie budú poskytnuté učiteľom začiatkom mája 2020, 
akonáhle bude z vyjadrenia Ústredného krízového štábu SR zrejmé, aké 
obmedzenia sa musia naďalej rešpektovať. 
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Úloha: Skúšajúci počas nasledujúcich týždňov zvážia spôsob skúšania, 
pričom sa odporúča zohľadniť využitie online platforiem. O všetkých 
skutočnostiach, týkajúcich sa skúšania daného predmetu treba 
informovať vedúcu/-eho katedry. 
Zodpovednosť: skúšajúci predmetu. 
 

d) Skúškové obdobie pre ostatné ročníky štúdia na I. a II. stupni štúdia trvá 
od 1. júna 2020 do 17. júla 2020.  
Termíny skúšok sa budú vypisovať v rozsahu zodpovedajúcemu počtu 
študentov daného predmetu s tým, aby sa jedného termínu mohol 
zúčastniť iba obmedzený počet študentov so zachovaním všetkých 
bezpečnostných a hygienických opatrení u vyučujúcich aj študentov. 
Ďalšie inštrukcie budú poskytnuté učiteľom začiatkom mája 2020, 
akonáhle bude z vyjadrenia Ústredného krízového štábu SR zrejmé, aké 
obmedzenia sa musia naďalej rešpektovať. 
 

Úloha: Skúšajúci počas nasledujúcich týždňov zvážia spôsob skúšania, 
pričom sa odporúča zohľadniť využitie online platforiem. O všetkých 
skutočnostiach, týkajúcich sa skúšania daného predmetu treba 
informovať vedúcu/-eho katedry. 
Zodpovednosť: skúšajúci predmetu. 

 
e) Termín na odovzdávanie záverečných prác na I. a II. stupni štúdia do 

akademického informačného systému (AiS2) sa predlžuje do 22. mája 
2020.  

 Podrobnosti  odovzdávania záverečných prác do AIS2 upravuje interná 
smernica č. 11/2019 o záverečných prácach a príkaz rektora č. 7/2019 
k realizácii internej smernice č. 11/2019 
(https://euba.sk/student/zaverecne-prace). Všetky ostatné náležitosti 
vrátane vytlačených verzií záverečných práce odovzdá študent po 1. júni 
2020 v zmysle príkazu rektora č. 7/2019. V súvislosti s tlačou záverečnej 
práce bude študentom, v krátkom čase, poskytnutá ponuka tlače zo 
strany Vydavateľstva EKONÓM tak, aby bolo možné uvedenú povinnosť 
včas splniť. 

 

 Úloha: Študent je povinný odovzdať prvú verziu kompletnej záverečnej 
práce školiteľovi na pripomienkovanie najneskôr do 15. apríla 2020 
(pôvodný termín 31.3.2020 sa týmto ruší), na mailovú adresu učiteľa. 

 Zodpovednosť: študent. 
 
 Úloha: Pri záverečných (bakalárskych, diplomových) prácach udeliť 

zápočet do 22. mája 2020, za predpokladu, že študent splnil požiadavky 
školiteľa a prácu do uvedeného termínu nahral do AiS2. 

 Zodpovednosť: školiteľ záverečnej práce. 
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f) Štátne skúšky na prvom štúdia sa budú konať 2.-3.7.2020 v 
dvojzmennom cykle (9,00 – 12,00 h a 13,00 – 16,00 h). Prihlášku na 
štátnu skúšku treba podať na študijné oddelenie do 29.6.2020. 

 
g) Štátne skúšky na druhom stupni štúdia sa budú konať 22.-23.6.2020 

v dvojzmennom cykle (9,00 – 12,00 h a 13,00 – 16,00 h). Prihlášku na 
štátnu skúšku treba podať na študijné oddelenie do 15.6.2020. 

 
h) Predlžuje sa termín podávania prihlášok na 1. stupeň štúdia na všetky 

študijné programy do 15. apríla 2020. 
 
i) Termín na podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia sa nemení (do 30. 

apríla 2020). 
 
j) Termín na podávanie prihlášok na 3. stupeň štúdia sa nemení  

(do 12. júna 2020). Termín prijímacej skúšky sa nemení (26. júna 2020). 
 

k) Obhajoby dizertačných prác sa budú plánovať na obdobie od 1. júna 
2020 do 17. júla 2020, resp. od 24. do 31. augusta 2020 – bude sa pritom 
prihliadať na stav práce a disponibilitu oponentských posudkov. 

 
l) Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“ sa môžu konať výhradne 

online formou, priebežne.  
Úloha: Vedúca/-i katedry v spolupráci so školiteľmi pripravia zoznamy 
posudzovateľov prác z radov učiteľov katedry, v elektronickej podobe 
sprostredkujú dizertačnú prácu dotknutým posudzovateľom a pri použití 
vybranej online platformy prediskutujú stanovisko katedry so školiteľom 
a doktorandom. 
Zodpovednosť: vedúca/-i katedry. 

 
m) Opravné štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú od 

24. augusta 2020 do 31. augusta 2020. Opravný termín štátnych skúšok 
na prvom a druhom stupni štúdia sa budú konať 26. augusta 2020. 

 
n) Študentom (okrem zahraničných študentov) ubytovaným 

v študentských domovoch  univerzity bude umožnené opätovne sa 
ubytovať v študentských domovoch najskôr 31. mája 2020.  

 Informácie poskytne všetkým študentom ubytovaným v študentských 
domovoch Centrum podnikateľských a univerzitných služieb EU 
v Bratislave elektronickou formou. 

 



  
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 
 

o) Zahraničným študentom ubytovaným v študentských domovoch aj 
počas prerušenia výučby sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné 
a hygienické predpisy a nariadenia. 

 
p) Po zrušení preventívnych opatrení bude umožnené študentom zotrvať 

v študentských domovoch do 31. júla 2020.  
Všetkým študentom, ktorí v zmysle opatrenia rektora EU v Bratislave č. 
4/2020 opustili študentské domovy EU v Bratislave od 15. 3. 2020, sa vráti 
alikvotná časť poplatku za mesiac marec, poplatok za mesiac apríl 
a poplatok za mesiac máj  jednorazovo na bankové účty študentov po 
skončení krízového stavu. Poplatok za mesiac jún zostáva v platnosti. 
Poplatok za ubytovanie v mesiaci júl bude vo výške poplatku platného pre 
akademický rok. 
Informácie poskytne všetkým študentom ubytovaným v študentských 
domovoch Centrum podnikateľských a univerzitných služieb EU 
v Bratislave elektronickou formou. 
 

q) Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia plánované od 22. júna 2020 
do 3. júla 2020 sa rušia.  
Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na 
príslušnom oddelení jednotlivých fakúlt po skončení štúdia v termínoch 
stanovených fakultou. Náhradný termín promócií bude stanovený 
v mesiaci september, resp. október podľa záujmu absolventov. 
Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. 
 

r) Obdobie hlavných prázdnin trvá od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020. 
 

 

2. Ďalšie opatrenia 
 

2.1 Konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických 
zamestnancov sa rušia do 30. mája. 
 
Komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi 
a pedagogickými zamestnancami sa bude realizovať výhradne elektronickou 
formou alebo po predchádzajúcej dohode aj telefonicky. 
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Študijné oddelenie 
Ing. Zuzana Markovičová zuzana.markovicova@euba.sk 
 Všetky študijné otázky študentov 1. a 2. stupňa 

štúdia, vrátane prijímacieho konania na 1. stupeň 
štúdia (podávanie prihlášok). 

Mgr. Slávka Bieliková slavka.bielikova@euba.sk  
Sociálne otázky študentov 1. a 2. stupňa štúdia, 
vrátane prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia 
(podávanie prihlášok). 

 
Upozornenie: Ku kontaktovaniu spomenutých osôb pristupujte zodpovedne 
a uvážlivo, nejde o 24-hodinovú hotline! 
 

2.2 Zasadnutia všetkých samosprávnych orgánov aj poradných orgánov dekana  
fakulty sa do 30. mája 2020 budú konať výhradne online formou.  

 
2.3 Zákaz návštev v študentských domovoch platí do odvolania.  

 
2.4 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa rušia do 

30. mája 2020.  
 

2.5 Všetky zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov sa rušia do 
odvolania.  

 
2.6 Vycestovania študentov do zahraničia sa rušia do odvolania. 

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich 
vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v 
zahraničí). Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení 
svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch 
súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je 
v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch 
informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec 
nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. 
cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie 
z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú 
zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch 
predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je 
možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. Podrobnosti 
v otázkach štúdia študentov, ktorí sa predčasne vrátili zo zahraničného pobytu, 
resp. plánovali zahraničný pobyt a tento nezrealizovali bude riešiť p. doc. 
Blštáková. 
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2.7 Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 
vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej 
izolácii.  Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť okrem osobám uvedeným vo 
vyhláškach ÚVZ SR elektronicky aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; 
študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému 
študijnému oddeleniu; študentom medzinárodných mobilít Oddeleniu 
medzinárodnej mobility univerzity. 

 
2.8 Otváracie hodiny bufetov EU v Bratislave, ako aj poskytovanie stravy v bufete 

v budove V2 sa rušia do 30. mája 2020. 
 

2.9 Prevádzka v budove Školička, v telocvični Horský park, v zariadeniach Virt, 
Jarabá a Pokrok sa ruší do odvolania. 

  

Bratislava  25. marca 2020 
 

 Prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 dekan fakulty 


