
ZÁPIS ŠTUDENTOV POKRAČUJÚCICH ROČNÍKOV FPM  
I. STUPEŇ + II. STUPEŇ PRE AK. ROK 2020/2021 

 
Dovoľujeme si Vás informovať, že došlo k zmene organizácie zápisu na štúdium 
na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. 
 

Študenti pokračujúcich ročníkov 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). 
 
Každý študent si vytlačí (z AIS) Čestné vyhlásenie, ktoré vypísané a podpísané 
odovzdá pri prevzatí potvrdení o štúdiu. Zároveň pri prevzatí potvrdení o štúdiu každý 
študent podpíše výpis výsledkov za ak. rok 2019/2020.  
Potvrdenia o štúdiu sa budú vydávať len na základe potvrdenia elektronického 
zápisu. 
 
Potvrdenia o štúdiu si študenti prevezmú v dňoch: 

I. stupeň 

Ročník Dátum Čas Miestnosť 

2. 
12.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 
13.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 
14.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 

3. 7.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 
8.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 

V prípade potreby je možné prevzatie potvrdení skôr v dňoch 
9.9. - 17.9.2020 a 22.9. – 2.10.2020 – počas úradných hodín na 
študijnom oddelení v miestnosti D5.34, D5.32 (2.ročník FM). 

 
II. stupeň 

Ročník Dátum Čas Miestnosť 

2. 5.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 
6.10.2020 12:30 – 14:30 A6.04 

V prípade potreby je možné prevzatie potvrdení skôr v dňoch 
10.9. - 17.9.2020 22.9. – 2.10.2020 – počas úradných hodín na 
študijnom oddelení v miestnosti D5.30. 

 
 

Na prevzatie potvrdení si prineste:  

Písacie potreby každý musí mať svoje vlastné pero 
píšuce na MODRO 

Preukaz totožnosti ISIC/OP 

Vypísané ČESTNÉ VYHLÁSENIE  pre účely centrálneho registra študenta 
– len študenti  denného štúdia 



Študenti navyšujúci štúdium a študenti zapisujúci sa po prerušení 
štúdia sa zúčastnia zápisu prezenčnou formou:  

 
NAVYŠOVANIE ŠTÚDIA a ZÁPIS PO PRERUŠENÍ ŠTÚDIA – všetky programy 

Stupeň štúdia Dátum Čas Miestnosť 

I. 8.9.2020 9:00 – 10:00 A5.08 

II. 9.9.2020 9:00 – 10:00 D5.30 

 
Na zápis si prineste:  

Písacie potreby každý musí mať svoje vlastné pero 
píšuce na MODRO 

Preukaz totožnosti ISIC/OP 

Vypísané ČESTNÉ VYHLÁSENIE Þ pre účely centrálneho registra študenta – 
len študenti  denného štúdia 

ÞTlačivo si môžete vytlačiť z AISu alebo stiahnuť tu 
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2020/2020_cestne_vyhl
asenie_skolne.pdf 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 


