
ZÁPIS FPM  DO 1.ROČNÍKA 2. STUPŇA ŠTÚDIA PRE AK. ROK 2022/2023 

 
Zápis do 1. ročníka na inžinierske štúdium na Fakultu podnikového manažmentu EU 
v Bratislave sa bude konať: 

 
7. septembra 2022 o 9:00 hod. v miestnosti B1.02 

Zápisu prezenčnou formou sa zúčastnia študenti, ktorí 
absolvovali na 1. stupni štúdia inú vysokú školu alebo inú 

fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

 

 
Na zápis prezenčnou formou je 
potrebné si priniesť: 

 

Písacie potreby pero píšuce na MODRO 

Preukaz totožnosti OP/PAS 

Splnomocnenie ak zapisujete inú osobu 

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

Dodatok k diplomu 
(úradne overenú kópiu)  

absolventi iných VŠ a iných fakúlt a iba ak ste 
nepredložili skôr 

Vysvedčenie o štátnej skúške 
(úradne overenú kópiu)  

absolventi iných VŠ a iných fakúlt a iba ak ste 
nepredložili skôr 

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

Fotka 1ks rozmerov 4,5 x 6 cm 

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

Čestné vyhlásenie pre účely 
centrálneho registra študentov 

všetci absolventi, tlačivo je na stránke 
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predp
isy/2022/2022_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf 
 

 

Zápis v zastúpení inou osobou je možný len na základe úradne 
overeného splnomocnenia. 

 
 

 
Absolventi 1. stupňa štúdia na FPM sa budú na štúdium 
zapisovať elektronicky prostredníctvom AIS v termíne  

od 1.9. do 4.9.2022 
 

 
  

Každý študent si vytlačí Čestné vyhlásenie zo stránky, ktoré vypísané 
a podpísané odovzdá pri prevzatí potvrdení o štúdiu. Zároveň pri 
prevzatí potvrdení o štúdiu každý študent podpíše výpis výsledkov za ak. 
rok 2021/2022 a Protokol o študijnom pláne na ak. rok 2022/2023.  

https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2022/2022_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2022/2022_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf
https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2022/2022_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf


Potvrdenia o štúdiu sa budú vydávať len na základe potvrdenia 
elektronického zápisu. 
 

Potvrdenia o štúdiu si študenti prídu prevziať na študijné oddelenie 
ku študijnej referentke ročníka a stupňa, do ktorého sa zapisujú,  
dňa  27.9.2022 v čase 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. 
 
Ak potrebujete potvrdenia skôr, môžete prísť v termínoch od 12.9. 
do 14.9.2022 v čase 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. 

 

Anna Čačaná – miestnosť D5.34. 

 


