
ZÁPIS ŠTUDENTOV POKRAČUJÚCICH ROČNÍKOV FPM  
I. STUPEŇ + II. STUPEŇ PRE AK. ROK 2021/2022 

 
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 2.9. – 6.9.2021 prostredníctvom AIS. 
(Postup na zrealizovanie elektronického zápisu bude zverejnený na 
fakultnej stránke v oznamoch). 

 
Každý študent si vytlačí Čestné vyhlásenie zo stránky 
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2021/2021_cestne_vyhlasenie_
skolne.pdf , ktoré vypísané a podpísané odovzdá pri prevzatí potvrdení o štúdiu. 
Zároveň pri prevzatí potvrdení o štúdiu každý študent podpíše výpis výsledkov za ak. 
rok 2020/2021 a Protokol o študijnom pláne na ak. rok 2021/2022.  
Potvrdenia o štúdiu sa budú vydávať len na základe potvrdenia elektronického 
zápisu. 
 
Potvrdenia o štúdiu si študenti môžu prísť prevziať na študijné oddelenie ku 
študijnej referentke ročníka a stupňa, do ktorého sa zapisujú v dňoch: 

 9.9.2021 – 16.9.2021 

 po 21.9.2021 
 

Anna Čačaná – miestnosť D5.34: 

I. stupeň - 2. ročník slovenské študijné programy 
I. stupeň - 3. ročník slovenské študijné programy 
 
Zuzana Markovičová – miestnosť D5.32: 

I. stupeň - 2. ročník anglické študijné programy 
I. stupeň - 3. ročník anglické študijné programy 
II. stupeň - 2. ročník všetky študijné programy 
 

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 študentov  

 

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. 7.9.2021 9:00 B1.02 

II. 7.9.2021 9:00 B1.02 

https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2021/2021_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2021/2021_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf


 

Na zápis si prineste:  

Písacie potreby 
každý musí mať svoje vlastné pero 
píšuce na MODRO 

Preukaz totožnosti ISIC/OP 

Vypísané ČESTNÉ VYHLÁSENIE  pre účely centrálneho registra študentov 

Tlačivo si môžete vytlačiť z AISu alebo stiahnuť tu  

https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2021/2021_cestne_vyhl
asenie_skolne.pdf 

 
Podľa Internej smernice číslo 7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdium 
https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-
smernice/2020/is_7_2020_skolne_a_poplatky_2021_2022.pdf 
je študent povinný uhradiť ročné školné za nadštandardnú dĺžku štúdia 
do 30.9.2021. 
Rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia si študenti 
prevezmú na zápise.  
Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť ročné školné v a. roku 2021/2022, 
môže podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie 
termínov jeho splatnosti spolu s hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú 
oprávnenosť žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na študijné oddelenie 
najneskôr 10. septembra 2021. 
Podanie žiadosti o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho 
splatnosti má odkladný účinok vo vzťahu k určeným termínom úhrady školného. 
Termíny dodatočnej úhrady školného budú v prípade kladného rozhodnutia o úprave 
školného oznámené v písomnom rozhodnutí rektora EU v Bratislave. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Každý účastník prezenčného zápisu je povinný počas zápisu dodržiavať 
protiepidemické opatrenia: 

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

príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam 

sú z účasti na zápise vylúčené 
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