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O Z N A M 

 
 
Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
vyhlasuje podľa § 56 ods. 3 a § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

začatie prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia  
v akademickom roku 2022/2023 

 
na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium 

v akreditovanom  
študijnom programe ekonomika a manažment podniku  

v študijnom odbore ekonómia a manažment. 
 
Termín podania elektronickej prihlášky: od 10. apríla do 10. júna 2022.  
 
Uchádzači o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave 
podávajú elektronickú prihlášku.  Poplatok (podľa ods. 7 § 92 VŠ zákona)  za 
prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia je 32,- Eur  na študijný program ekonomika 
a manažment podniku (v slovenskom jazyku), resp. 60,- Eur na študijný program 
ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku). 
 
Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie použite nasledovné identifikačné údaje 
(platí len pre úhradu z tuzemska alebo z krajín zapojených do SEPA):  
 číslo účtu IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 
 SWIFT: SPSRSKBA  

 Variabilný symbol:  
 rodné číslo uchádzača (bez lomky)  
 u uchádzačov bez rodného čísla prideleného Ministerstvom vnútra SR 

uviesť dátum narodenia v tvare: ddmmrr (napr. pre 2. máj 1996 – 020596)  
 Konštantný symbol: 0308 
 Špecifický symbol: 1040003  

 
Uchádzač o štúdium na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium) je povinný 
elektronicky zaslať na adresu miroslav.toth@euba.sk návrh projektu dizertačnej 
práce v slovenskom a cudzom jazyku, a to najneskôr do 11. júna 2022.  



  

 DEKAN 
 FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
 EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 

 

 
Fakulta podnikového manažmentu  +421/2/6729 5535 
Ekonomickej univerzity v Bratislave  peter.markovic@euba.sk 
Dolnozemská cesta 1/b   fpm.euba.sk 
852 35 Bratislava 5  facebook.com/groups/fpmeuba 

Na prijímacie konanie uchádzač do 11. júna 2021 (dátum podania) doručí poštou 
nasledovnú písomnú dokumentáciu vo fyzickej podobe: 

- úradne overené fotokópie – diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o 
štátnej skúške za 2. stupeň štúdia. 
Adresa na doručenie vyššie uvedených písomností: Fakulta podnikového 
manažmentu EU v Bratislave, Referát pre vedu a doktorandské štúdium, Ing. 
Ľudmila Lulkovičová, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava 5. 
 
Prijímacia skúška sa bude konať dňa 24. júna 2022 od 9.00 h (piatok) 
hybridnou formou. Uchádzači dostanú inštrukcie o spôsobe komunikácie na e-
mailovú adresu, ktorú uvedú v prihláške. Podrobný obsah prijímacieho konania je 
uvedený v dokumente Zásady prijímacieho konania na akademický rok 
2022/2023, ktorý je súčasťou tohto oznamu. 
 
Prihláška (v AiS2), témy dizertačných prác (uvedené aj v AiS2), zásady 
prijímacieho konania, projekt dizertačnej práce (editovateľný vzor) a ostatné 
informácie sa nachádzajú na internetovej stránke 
https://fpm.euba.sk/studium/doktorandske-studium/3-stupen-studia. 
Informácie o prijímacom konaní si môžu uchádzači vyžiadať aj na Dekanáte FPM 
EU v Bratislave u Ing. Lulkovičovej, e-mail: lulkovic@euba.sk. 
 
Poznámka: Uchádzači prijatí na externú formu štúdia v študijnom programe (v 
slovenskom jazyku) majú povinnosť za každý rok štúdia uhradiť školné vo výške 
1 000 €. Uchádzači prijatí na externú formu v študijnom programe (v anglickom 
jazyku) majú povinnosť za každý rok štúdia uhradiť školné vo výške 3 000 €. 
 
 
 
 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.  
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