
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 na iných fakultách EU v BA, iných VŠ 
a absolventi FPM absolvujúci bakalárske štúdium pred rokom 2020: 
Absolventi bakalárskeho štúdia na iných fakultách EU v BA, iných VŠ a absolventi FPM 
absolvujúci bakalárske štúdium pred rokom 2020 sa zapisujú na štúdium prezenčnou 
formou dňa 7.9.2020 v posluchárni B1.02 o 9:00 hod. 
 

Na zápis si prineste:  

Písacie potreby pero píšuce na MODRO 
Preukaz totožnosti OP/PAS 
Splnomocnenie ak zapisujete inú osobu 

Diplom Þ (úradne overenú kópiu)  absolventi iných VŠ a iných fakúlt EU v BA a 
iba ak ste nepredložili skôr 

Dodatok k diplomu Þ 
(úradne overenú kópiu)  

absolventi iných VŠ a iných fakúlt EU v BA a 
iba ak ste nepredložili skôr 

Vysvedčenie o štátnej skúške Þ 
(úradne overenú kópiu)  

absolventi iných VŠ a iných fakúlt EU v BA a 
iba ak ste nepredložili skôr 

NostrifikáciuÞ 
(úradne overenú kópiu) 

ak ste absolvovali Bc. štúdium v zahraničí 
(okrem ČR) a iba ak ste nepredložili skôr 

Fotku 1ks rozmerov 4,5 x 6 cm 

absolventi iných VŠ a fakúlt EU v BA, alebo 
tí, ktorí už na druhom stupni FPM študovali 
a štúdium riadne neukončili - na zadnú 
stranu napíšte čitateľne Vaše 
PRIEZVISKO a MENO 

 
Þ Zápisu sa zúčastnia všetci prijatí uchádzači, vrátane tých, ktorí v čase zápisu nebudú 
mať k dispozícii požadované dokumenty o ukončení bakalárskeho štúdia. Takýto 
uchádzači budú na štúdium zapísaný podmienečne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Každý účastník zápisu je povinný počas zápisu dodržiavať 
protiepidemiologické opatrenia: 

Ø riadiť sa pokynmi organizátorov 
Ø byť chránený rúškom   
Ø dôsledne si dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy 
Ø mať svoje VLASTNÉ PERO 
Ø dodržiavať od ostatných odstup 2m 
Ø sledovať si priebežne svoj zdravotný stav 
Ø osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými 

príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam 
sú z účasti na zápise vylúčené 



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 
 


