
INFORMÁCIE K ZÁPISU NA ŠTÚDIUM  
DO 1.ROČNÍKA II.STUPŇA 

 
Dovoľujeme si Vás informovať, že došlo k zmene termínu a organizácie zápisu na 
štúdium do 1.ročníka II. stupňa na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. 
 
 
Absolventi bakalárskeho štúdia v roku 2020 na Fakulte podnikového 
manažmentu EU v BA: 
Absolventi FPM, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v roku 2020, sa budú na štúdium 
zapisovať elektronicky v termíne od 7.9. – 11.9.2020 prostredníctvom AIS. (Postup na 
zrealizovanie elektronického zápisu bude zverejnený na fakultnej stránke v oznamoch). 
Zároveň pri elektronickom zápise vykonajú výber povinne voliteľných predmetov na 
letný semester 2020/2021 (informačné listy predmetov sú k dispozícií v AISe). 
Potvrdenia o štúdiu a doklady o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, dodatok k diplomu 
a vysvedčenie o štátnej skúške) si absolventi FPM prevezmú v dňoch: 

• 15.10.2020 v čase 12:30 – 14:30 v miestnosti A6.04 
• 19.10.2020 v čase 12:30 – 14:30 v miestnosti A6.04 
• V prípade potreby je možné prevzatie skôr v dňoch 9.9. - 17.9.2020 a 22.9. – 

2.10.2020 – počas úradných hodín na študijnom oddelení v miestnosti D5.30 
(podmienkou je vykonanie elektronického zápisu). 

 
Na prevzatie potvrdení je potrebné priniesť vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia na 
ak. rok 2020/2021. Tlačivo si môžete vytlačiť z AISu alebo stiahnuť tu 
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2020/2020_cestne_vyhlasenie_
skolne.pdf 
Absolventi FPM, ktorí absolvovali bakalárske štúdium pred rokom 2020, sa zúčastnia zápisu 
prezenčnou formou.  
 
Informácie k zápisu prezenčnou formou sú zverejnené na tejto stránke. 
 
Ďalšie informácie: 
 
Uchádzači, ktorým bolo pridelené ubytovanie na internáte, sa môžu ubytovať od 2.9.2020, 
avšak študentom sa odporúča s dôrazom na obmedzenie šírenia nákazy, ubytovať sa najskôr 
28.9.2020. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 2.9.2020 do 
25.9.2020, hradia ubytovací poplatok za celý mesiac september bez ohľadu na počet dní 
strávených v študentskom domove. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne 
od 28.9.2020, nehradia za zvyšné dni v mesiaci september žiaden poplatok za ubytovanie a 
poplatok, ktorý uhradili za mesiac september, bude prevedený do mesiaca október. 
 
Začiatok prezenčnej výučby v zimnom semestri je posunutý na 5.10.2020.  
V čase od 28.9.2020 do 2.10.2020 bude výučba v zimnom semestri prebiehať formou 
individuálnej elektronickej komunikácie učiteľov a študentov. Bližšie informácie o štúdiu 
budú zverejnené na stránke fakulty https://fpm.euba.sk/fakulta/oznamy-fakulty. 
 
Všetci študenti sú povinní počas prvého týždňa prezenčnej výučby (v termíne od 
5.10.2020 do 9.10.2020) odovzdať vyplnené Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave 
a cestovaní do zahraničia do urny umiestnenej v študentskej zóne na 5. poschodí. 
Formulár čestného vyhlásenia je k dispozícii na tejto stránke https://euba.sk/aktivity-a-
media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-
situacii-20-august-2020 
 


