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ÚVOD 

Milá študentka, milý študent, 

na úvod Ti chceme zagratulovať k úspešnému prijatiu a zároveň Ťa privítať na našej fakulte. 

Spolu s kolegami zo študentského parlamentu fakulty podnikového manažmentu sme sa pre 

Teba rozhodli zhotoviť príručku - ,,ako prežiť prvé dni na univerzite". 

Nájdeš tu všetky potrebné informácie týkajúce sa univerzity, štúdia, ubytovania... Ale neboj 

sa! Vieme, že študentský život zahŕňa aj voľnočasové aktivity, a tak Ti tiež ponúkneme zopár 

tipov, kde sa dobre najesť, zacvičiť si, či zabaviť sa. Zabaviť sa dá aj spolu s nami, kolegami 

zo školy. Dočítaš sa o akciách, ktoré sme už zorganizovali a tiež o akciách, ktoré pre Teba 

chystáme. 

Dúfame, že táto príručka bude pre Teba dobrý odrazový mostík, ktorý Ti uľahčí prvé dni 

semestra. 

Tešíme sa na Teba! 
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ČO ZARIADIŤ POČAS PRVÝCH DNÍ NA 

UNIVERZITE? 

V prvých týždňoch na univerzite budeš asi trochu zmätený, ako sme boli aj my. Preto ti 

predkladáme zoznam vecí, ktoré by si mal/mala zariadiť. Samozrejme, že sa týmto 

zoznamom nemusíš riadiť, sú to naše nápady a tipy. 

 

PREUKAZ ŠTUDENTA ISIC 

Jedna z vecí, ktoré je dobre si zariadiť čo najskôr po zápise, je preukaz študenta , tzv. ISIC - 

Medzinárodný preukaz študenta. 

https://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic 

 

Možnosti využitia preukazu: 

● prístup do akademického informačného systému EU (AIS) 

● prístup do počítačovej siete 

● prístup do vyhradených priestorov (budovy EU) 

● ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám na EU 

● stravovanie SALTO na internáte v Mlynskej doline 

● ovládanie a automatizácia služieb SEK EU 

● externá akceptácia preukazov v dopravných podnikoch (MHD, SAD, ...) 

● zľavy v železničnej doprave 

● FAX Copy, TicketPortal, MCDonald 

● zľavy pri návšteve kultúrnych ustanovizní (múzeá, výstavy, ...) a iné. 

 

 

KDE SI PREUKAZ MÔŽEŠ VYBAVIŤ? 

Študenti nastupujúci do prvých ročníkov (Bc. a Ing.) si môžu preukazy prevziať v septembri 

po zápise v novej budove na 9 poschodí v miestnosti A9.05. 

 

ČO POTREBUJEŠ ABY TI PREUKAZ VYDALI? 

Doklad o zaplatení ISIC, ktorý ste uhradili prostredníctvom AISu a občiansky preukaz. 

 

PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC 

Predlžuje sa po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou. 

https://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic
http://www.isic.sk/
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INFORMÁCIE O IBANE A VÝŠKACH PLATBY 

Poplatky je možné realizovať výhradne bankovým prevodom (nie poštovým peňažným 

poukazom) na číslo účtu takto: 

● IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 

● variabilný symbol: rodné číslo platiteľa (bez lomítka) 

● u platiteľa bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr 

(napr. pre 2.5.1966 – 020596) 

● špecifický symbol: Fakulta podnikového manažmentu – 1040007 

 

Preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC - nový)  22€ 

Preukaz študenta v externej forme štúdia (ISIC - nový) 9€ 

Prolongácia preukazu ISIC na ďalší akademický rok 12€ 

 

https://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic/poplatky 

 

Ďalšie informácie o zľavách 

http://www.isic.sk 

 

 

ELEKTRIČENKA 

AKÉ PCL (PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY) POZNÁME? 

PCL je možné zakúpiť s platnosťou 7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní s územnou platnosťou 

pre zóny IDS BK.  

 

KDE A AKO SI PCL VYBAVIŤ? 

Najskôr si budete musieť aktivovať vašu ISIC kartu na 9 poschodí a následne si môžete 

zakúpiť PCL. Najjednoduchšia je kúpa cez internet z pohodlia domova. Všetky potrebné 

informácie ako aj postup nájdete tu:  

 http://www.dpb.sk/_media/file/Krok_za_krokom_ePCL.pdf 

https://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic/poplatky
http://www.isic.sk/
http://www.isic.sk/
http://www.dpb.sk/_media/file/Krok_za_krokom_ePCL.pdf
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KARTIČKA NA VLAK 

Na vybavenie vlakovej kartičky je potrebné ísť na vlakovú stanicu a zo sebou mať aktivovaný 

ISIC a platný preukaz totožnosti. Následne dostane preukaz pre zákazníka, ktorý si 

uschovajte a majte ho pri cestovaní pri sebe. Nikdy nemôžete vedieť, ktorý vlakvedúci si ho 

bude pri kontrole cestovných lístkov pýtať aj spolu s vašim ISICom. 

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO 

ROKA 

Na začiatku štúdia  čakajú príjemné udalosti, akými sú otvorenie nového akademického 

roka za účasti vedenia univerzity a imatrikulácia, ktorá je vstupnou udalosťou do 

vysokoškolského života. Tieto ceremónie prebiehajú vždy na začiatku prvého semestra a ich 

priebeh je uverejnený na stránkach školy ako aj na FB študentského parlamentu v 

dostatočnom predstihu. 

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 

 

Začiatok akademického roka ................................18.9.2017 

Koniec akademického roka........................................6.7.2018 

 

Zimný semester 

Obdobie výučby.........18.9.2017 - 16.12.2017 

Skúškové obdobie.......2.1.2018  - 2.2.2018 

 

Zimné prázdniny........5.2.2018 - 9.2.2017 

 

Letný Semester 

Obdobie výučby............12.2.2018 - 11. 5. 2018 

Skúškové obdobie.........14.5. 2018 - 6.7.2018 

 

https://goo.gl/RuP7b5 

https://goo.gl/RuP7b5
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 

Predchodkyňa Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vznikla v roku 1953 na 

bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ako Fakulta výrobno-ekonomická.  

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a 

v súčasnosti je pedagogická a vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave orientovaná 

na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam. 

Fakulta zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch – bakalárske, 

inžinierske a doktorandské štúdium.  

Fakulta podnikového manažmentu sa nachádza na 5. a 6. poschodí v novej budove. 

 

ŠP FPM 

Študentský parlament FPM je orgán študentov fakulty, ktorého cieľom je zastupovať záujmy 

všetkých študentov fakulty, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní 

vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na našej fakulte. 

Sme hlavná spojka medzi vedením fakulty a študentmi. Pripravujeme pre študentov rôzne 

aktivity a akcie. Zaoberáme sa problémami, ktoré študenti majú, zariaďujeme ubytovanie ako 

aj projekty, ktoré skrášľujú našu fakultu. 

A hlavne sme tu pre Vás, ako pre študentov. Ak potrebujete nejaké informácie, ktoré neviete 

nájsť na stránke univerzity alebo fakulty a ste naozaj v koncoch, pokojne nám napíšte na našu 

FB stránku, kde určite čo najskôr odpovieme na vaše otázky.  

 

AKTIVITY ŠP FPM 
 

● Ubytovanie pre študentov FPM 

● Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít ako sú Beánie, Lámavice, Športové 

dni 

● Príprava odborných prednášok, diskusií, workshopov 

● Špeciálnou skupinou sú aktivity, ktoré nie sú zamerané odborne, napríklad: 

Fotomaratón, Gombík pre UNICEF, Separovanie odpadu na EUBA a 

internátoch, upratovanie okolia školy a veľa iných 
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KONTAKT, SÍDLO 

Email: spfpm.euba@gmail.com 

Ubytovanie: ubytovanie.spfpm@gmail.com 

Mobil: +421 949 430 442 

Nájdete nás na Dolnozemskej ceste 1/B, v novej budove na 5. poschodí, blok D, 

Miestnosť D5.06. 

Úradné hodiny (Platia iba počas semestra): Pondelok – Štvrtok12:30- 13:30 

 

ČLENOVIA 

  

JAKUB ŠEVČÍK PETER BORDÁČ 

Prezident ŠP EU IT 

  

SIMONA PÁLDIOVÁ DOMINIKA KAMODYOVÁ 

Predsedníčka ŠP FPM IT 

  

MÁRIA KOZÁKOVÁ VIKTÓRIA JAKUBOVIČOVÁ 

Podpredsedníčka ŠP FPM Marketing 

  

MÁRIA KUBIŠOVÁ VERONIKA TRIMAJOVÁ 

Tajomníčka Facebook 

  

MIROSLAV KLUCHO ERIK MACKOVIČ 

Consultant Marketing 

  

LENKA ŠKAPUROVÁ JANKA CENTÁROVÁ 

Marketing Marketing 

  

MICHAELA DUBNÁ  

Marketing  

 

ČO SME TENTO ROK UROBILI? 

V tomto roku sa nám podarilo vyhrať dva projekty Slovenskej sporiteľne, kde sme získali 

finančnú odmenu, pomocou ktorej sme zariadili oddychové zóny na poschodiach našej 

fakulty. 

 

mailto:spfpm.euba@gmail.com
mailto:ubytovanie.spfpm@gmail.com
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Prednášky: 

Počas školského roka sme mali mnoho prednášok z praxe s inšpiratívnymi ľuďmi. 

Najúspešnejšia a najväčšia bola prednáška s Rytmusom, na ktorej poskytol rady študentom 

ako preraziť vo svete, zbaviť sa strachu a ísť za svojím snom. 

 

Akcie: 

Semester sme odpálili akciou Beánia, kde vystúpili Horkýže slíže, Separ, Moja reč a DJ 

EKG. Nasledoval Bál Ekonomickej Univerzity nesúci sa v noblesnom duchu. Samozrejme, 

ako každý rok sa konala aj Lámavica, kde vystúpili takisto zaujímavé osobnosti ako Smola a 

Hrušky, raper Kali a mnohí ďalší. Semester sme zakončili Majálesom. Táto akcia sa 

odohrala v areáli Horského parku. O program sa postarala skupina The Carmines, ktorá 

dokonale odľahčila atmosféru počas skúškového obdobia. 

 

NAČO SA MÔŽEŠ TENTO ROK TEŠIŤ? 
 

Prednášky: 

Tento rok sme si ako prvú na prednášky s inšpiratívnymi ľuďmi vybrali speváčku Celeste 

Buckingham a v priebehu akademického roka ďalších zaujímavých hostí. 

 

Akcie: 

Nultý deň - začiatok semestra si spríjemníme na Horskom parku. Chystá sa opäť akcia s 

názvom Nultý deň. O zábavu sa postará znova skupina The Carmines, na ktorej  hitoch sme 

sa bavili už na Majálese pred rokom. Akcia je zameraná najmä pre prvákov. Je to skvelá 

príležitosť, kde sa môžete stretnúť a spoznať  so svojimi spolužiakmi ešte pred začatím školy 

ako aj iných študentov z vyšších ročníkov ktorí, tam určite nebudú chýbať. Vychutnáme si 

spolu večer v príjemnej atmosfére ešte teplého septembrového večera a pomaly sa pripravíme 

na začiatok akademického roka. Nemenej známe akcie ako Beánia, Bál, Lámavica či 

Majáles nebudú chýbať ani tento rok. O ich priebehu a programe vás budeme včas 

informovať. 

 

Šport: 

Novinkou bude univerzitný beh ktorý organizuje ŠP NHF, do ktorého sa môžu zapojiť všetci 

študenti. Budeme radi ak sa pridáte. O ďalších akciách sa včas dozviete.  

 

NÁBOR DO ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

Každý rok v zimnom semestri robíme nábor do študentského parlamentu. Ak máš ambície, 

prehľad, chuť vedieť a získať aj reálne poznatky a otvoriť si nové obzory, či spoznať 

zaujímavých ľudí, tak neváhaj a pridaj sa k nám. Podrobnejšie informácie zverejníme neskôr 

na našej facebookovej stránke.  
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ORGÁNY EKONOMICKEJ UNIVERZITY 

Rektor EU 

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Rektor je “riaditeľ univerzity“, koná v jej mene a zastupuje ju 

navonok. Za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu 

EU v Bratislave, ak zákon o vysokých školách neustanovuje 

inak. 

E-mail: ferdinand.dano@euba.sk 

Telefón: + 421 2 6729 5364 

Miestnosť: E3.14 

 

Vedenie 

Vedenie EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora EU v Bratislave. Členmi 

vedenia sú rektor, prorektori a kvestorka. 

 

Akademický senát 

Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce (zamestnanci, 

študenti). Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu 

tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné 

pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi. 

 

Kolégium rektora 

Kolégium rektora EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia 

rektora sú: rektor, prorektori, dekani, kvestor, predseda AS EU v Bratislave, zástupca 

odborov, zástupca študentského parlamentu a ďalší podľa rozhodnutia rektora. Kolégium 

rektora prerokováva schvaľuje zásadné zmeny, pravidlá a regulácie na univerzite.  

 

Vedecká rada 

Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení v AS EU v 

Bratislave. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Členmi VR EU v Bratislave sú významní 

odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu 

tvorivú činnosť. 

 

Správna rada 

Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v 

činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných 

prostriedkov poskytnutých EU v Bratislave štátom. 
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ORGÁNY FAKULTY PODNIKOVÉHO 

MANAŽMENTU 

Vedenie 

Na čele fakulty je dekan, ktorého v jednotlivých funkčných oblastiach zastupujú prodekani. 

Každá fakulta je členená na katedry, na čele ktorých sú vedúci katedier. Na katedrách pôsobia 

učitelia a vedecko-výskumní pracovníci. Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty 

vykonáva 15-členný akademický senát fakulty. 

 

dekan Fakulty podnikového manažmentu 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 

 

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 

 

poverená výkonom funkcie prodekanky pre vzdelávaciu činnosť 

doc. Ing. Anita Romanová, PhD. 

 

poverená výkonom funkcie prodekanky pre rozvoj a sociálne otázky 

Ing. Katarína Grančičová, PhD. 

 

prodekanka pre zahraničné vzťahy 

Ing. Jana Blštáková, PhD. 

 

prodekan pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou 

 Ing. Marián Smorada, PhD. 

tajomníčka fakulty 

Ing. Žofia Dunová 
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Akademický senát FPM 

Akademický senát FPM EU v Bratislave je samosprávnym zastupiteľským orgánom. 

AS FPM sa člení na zamestnaneckú časť, ktorá pozostáva z 10 členov a študentskú časť, 

ktorá sa skladá z 5 študentov. 

https://fpm.euba.sk/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat 

Členovia študentskej časti AS FPM sú volení v tajných voľbách členmi študentskej časti 

akademickej obce FPM. 

 

Vedecká rada 

Rovnako ako VR univerzity avšak s fakultnou pôsobnosťou. 

 

Kolégium dekana 

Rovnako ako na kolégiu rektora avšak s fakultnou pôsobnosťou. 

 

Komisie 

·Akreditačná komisia 

·Edičná komisia 

·Hodnotiaca komisia 

·Disciplinárna komisia 

 

Katedry 

Fakulta sa organizačne člení na 5 katedier : 

·Katedra podnikovo hospodárska 

·Katedra podnikových financií 

·Katedra manažmentu 

·Katedra manažmentu výroby a logistiky 

·Katedra informačného manažmentu 

 

 

https://fpm.euba.sk/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat
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AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Informačný systém zameraný na informácie a údaje súvisiace so štúdiom 

 

Možnosti využitia: 

• Zapisovanie na skúšky 

• Výsledky skúšok 

• Informácie od vyučujúcich 

• Informácie od vedenia EU v Bratislave atď. 

 

https://ais2.euba.sk/ais/start.do 

 

Prihlásenie do AISU 

Na prihlásenie potrebuješ číslo ISIC karty (10 miestne číslo pod tvojou fotografiou) a do 

kolónky heslo zadáš svoje rodné číslo alebo použiješ prihlasovacie údaje, ktoré nájdeš v 

rozhodnutí o prijatí. 

 

Čo ak sa nemôžem prihlásiť do AISU? 

S prihlásením môže byť problém len vtedy, ak si nový študent, ale len dovtedy dokým ťa 

nevložia do systému. Pri veľkom počte študentov to niekedy trvá dlhšiu dobu, no netreba mať 

obavy, prihlásenie stačí vyskúšať neskôr. 

Poprípade sa stáva, že si študenti zmenia heslo a zabudnú ho. V tom prípade sa treba obrátiť 

na študijné oddelenie a to na vašu študijnú referentku Zuzanu Markovičovú. 

 

Rozvrh výučby 

https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/269/rozvrh-vyucby/ 

 

 

 

 

 

https://ais2.euba.sk/ais/start.do
https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/269/rozvrh-vyucby/
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ŠTUDIJNÉ ODDELENIE 

Informácie o štúdiu poskytujú študijné referentky na študijných oddeleniach fakúlt. 

Ak potrebuješ pomoc ohľadom štúdia, dokladov a iného, kontaktuj študijnú referentku pre 1. 

ročník denného aj externého štúdia. 

 

Kde ju nájdeš? 

Zuzana Markovičová, miestnosť D5.32 budova V2 

Telefón: +421 2 6729 5532 

Mail: zuzana.markovicova@euba.sk 

 

Úradné hodiny: 

po: 13:00 – 14:30 

ut:   8:30 – 10:30 

st: 13:00 – 14:30 

št:  8:30 – 10:30 

pi: 8:30 – 10:00 

 

ŠTIPENDIUM 

 

http://euba.sk/o-univerzite/preview-file/stipendijny_poriadok_2011-895.pdf 

 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM 

Kto ho môže získať? 

Študent študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia v dennej aj 

externej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom 

akademickom roku. 

 

mailto:zuzana.markovicova@euba.sk
http://euba.sk/o-univerzite/preview-file/stipendijny_poriadok_2011-895.pdf
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Kritéria pre priznanie motivačného štipendia 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností je vážený študijný priemer dosiahnutý v 

akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa štipendium priznáva. 

 

Ako ho získať? 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, 

b) vynikajúce výsledky v celoškolskej, národnej alebo medzinárodnej súťaži ŠVOČ, 

c) úspešnú reprezentáciu SR v umeleckých, športových alebo vo vedomostných súťažiach, 

d) úspešnú reprezentáciu EU v Bratislave v umeleckých, športových alebo vo vedomostných 

súťažiach, 

e) úspešnú reprezentáciu fakulty v umeleckých, športových alebo vo vedomostných 

súťažiach, 

f) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. 

 

Čomu sa vyhnúť ak máš o motivačné štipendium záujem 

• neprenášať žiadne skúšky či zápočty z hodnoteného akademického roka 

• neprekročiť štandardnú dĺžku štúdia v hodnotenom období 

• neprerušiť štúdium v hodnotenom období 

 

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 

 

Kto ho môže získať ? 

Študenti študijných programov prvých dvoch stupňov štúdia ktorí, majú trvalý pobyt v 

Slovenskej republike a to na základe splnenia ustanovených podmienok. Sociálne štipendium 

prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. 

 

 

Kritéria pre získanie sociálneho štipendia 

• pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 

posudzovaných osôb. 

• hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška sociálneho štipendia 

sa odvodzujú zo súm životného minima. 
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Ako ho získať ? 

Žiadosť o sociálne štipendium sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne 

štipendium poskytovať. Už na zápise si môžeš vypýtať tlačivo  pre sociálne štipendium , kde 

nájdeš všetky potrebné dokumenty, ktoré budeš potrebovať. Potrebné veci  prines na študijné 

oddelenie do konca septembra, aby ti priznali štipendium aj za tento mesiac. 

 

Kedy sa štipendium priznáva? 

Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom  bola podaná  

žiadosť o sociálne  štipendium a to  do  konca  mesiaca  jún  príslušného akademického  roka.  

U študenta,  ktorý  je  nezaopatreným  dieťaťom a je  obojstranná sirota  alebo  má  upravenú  

vyživovaciu  povinnosť  od  oboch  rodičov,  sa  sociálne štipendium priznáva aj na mesiace 

júl a august príslušného akademického roka. 

 

ERASMUS + 

Cieľom programu je umožniť a podporiť 3-12 mesačné študijné pobyty študentov na 

zahraničných univerzitách, stáže študentov a absolventov v zahraničných podnikoch a iné.  

Ako prvák  Erasmus absolvovať ešte nemôžeš, ale možné to je v nasledujúcich rokoch štúdia.  

Vybrať si môžeš z rôznych krajín ako Rakúsko, Dánsko, Spojene Kráľovstvo, Estónsko, 

Grécko, Taliansko a ďalšie. Súčasťou  Erasmus + je aj grantový príspevok, ktorý sa líši v 

závislosti od zvolenej krajiny, v ktorej študijný pobyt absolvuješ. 

 

Čo ťa teda čaká ak chceš pobyt absolvovať: 

• vybrať krajinu a následné 3 školy v poradí podľa priorít, na ktorých chceš študovať 

• vyplniť prihlášku 

• zaregistrovať sa na stránke www.studyabroad.sk 

• napísať životopis a motivačný list v anglickom jazyku 

• priniesť výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov 

• zabezpečiť prehľad predmetov, ktoré budeš na zahraničnej univerzite študovať 

• zúčastniť sa výberového konania 

 

https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus 

 

 

 

 

http://www.studyabroad.sk/
https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus
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ORIENTÁCIA V BUDOVÁCH 

Výučba sa uskutočňuje v mestskej časti Petržalka , Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v 

dvoch budovách, ktoré sú samostatné a vzájomne prepojené.  

https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/256/ako-sa-zorientovat-na-eube/ 

 

Budovy sú označované ako V1 stará budova (budova naľavo) a V2 (budova napravo),  

nová budova. 

Budove V1 sídli Slovenská Ekonomická knižnica (2.-4. poschodie). 

Budova V2 je sídlom rektorátu EU v Bratislave, celouniverzitných pracovísk, centier telesnej 

výchovy a športu ako aj našej fakulty. Výučba však prebieha v obidvoch budovách v novej aj 

v starej budove. 

Aula EU je umiestnená pred novou budovou a je miestom, v ktorom sa uskutočňujú rôzne 

akcie, ako napríklad otvorenie nového roka, promócie, rôzne prednášky, workshopy a 

inaugurácie. 

 

Označenie učební 

V1: miestnosti v budovách  vo vestibule a na medziposchodiach sú označené písmenom 

bloku a číslom miestnosti napríklad (D 115). Miestnosti od prvého poschodia vyššie sú 

označené číslom poschodia písmenom bloku a číslom miestnosti napríklad (1D15). 

Miestnosti C nájdeš na prízemí, vpravo za bufetom. 

V2: miestnosti sú označené písmenom bloku číslom poschodia bodka a dvojčísle miestnosti 

napríklad (D1.15). 

 

SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA 

Sídli v budove V1 na 2. až 4. poschodí.  

V knižnici sa  musíš najskôr registrovať za menší poplatok a na základe ISIC karty si môžeš 

zapožičiavať študijnú literatúru. 

Priestory knižnice sú prispôsobené na samo-štúdium. 

http://www.sek.euba.sk/ 

 

 

 

https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/256/ako-sa-zorientovat-na-eube/
http://www.sek.euba.sk/
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PREDAJ ŠTUDIJNEJ LITERATÚRY – KOPÍROVACIE SLUŽBY 

 

● Vydavateľstvo Ekonóm sa nachádza v suteréne  budovy V2 v miestnosti A0.12, 

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00. 

● ELITA a IURA EDITION sa nachádza v  budove V1 vo vestibule. 

● Rozmnožovne, kopírovanie, tlač a predaj kancelárskych potrieb nájdeš v  budove 

V1 na medziposchodí za TULI centrom v miestnosti D201 alebo  v budove V2 v 

miestnosti D1.06. 

● Samoobslužné kopírovanie nájdeš v budove V1 v priestoroch SEK (2. poschodie) 

a na medziposchodí pri TULI centre.       

● Samoobslužné stroje ROBOCOP sa nachádzajú sa v budovách V1 a V2 vo 

vestibule. 

 

UNIVERZITNÁ BURZA 

Je miestom kde si môžeš kúpiť, predať alebo vymeniť študijnú literatúru, nájsť 

spolubývajúcich alebo ubytovanie.  

https://www.euba.sk/burza alebo http://www.facebook.com/SEK.EUBA 

Knihy môžete nakupovať a predávať aj cez facebookové stránky ako EUBA KNIHY 

a EUBA - KNIHY. 

 

ŠATNE 

Sú k dispozícií študentom na odloženie vrchného oblečenia alebo cestovnej batožiny. 

Nájdete ich v starej aj novej budove a to v budove V1 na konci vestibulu vľavo v bloku B 

miestnosť šatňa. 1 a v budove V2 vo vestibule za výťahmi miestnosť 1.08. 

V prevádzke sú od 1.októbra do 15. mája v čase od 6:30 h. do 20:00 h. 

 

WIFI 

Prístup wifi je vo všetkých objektoch EU v Bratislave. 

Názov wifi: EUBA-Wifi alebo WifiEubaxP, kde x je číslo poschodia 

Heslo: eubawifi 

 

https://www.euba.sk/burza
http://www.facebook.com/SEK.EUBA
https://www.facebook.com/groups/eubaknihy/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/567243139998964/?fref=ts
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STRAVOVANIE 

https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/279/stravovanie/ 

 

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1: 

Prevádzkové hodiny sú v Pondelok až Piatok od 11:00 h do 14:00 h. 

 

Študentská jedáleň EU na internáte Ekonóm, Prístavná 8: 

Prevádzkové hodiny sú od Pondelka do Piatka, od 11:00 h do 13.30 h. 

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I. 

Sa nachádza  v novej budove - otváracie hodiny Po-Št sú od 7:00 do 17:00 h, v Piatok od 

7:00 h. do 15:00 h. a v sobotu od 7:00 h. do 14:00 h. 

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II. 

Druhý bufet sa nachádza v starej budove a prevádzkové hodiny sú rovnaké. 

 

Bufet EU pri ŠD Horský park:  

Prevádzkové hodiny sú v Po-Št od 7:00 do 21:00 h, v Piatok do 20:00 h a v Sobotu od 9:30 

do 20:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spfpm.sk/uzitocne-informacie/279/stravovanie/
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MIMO UNIVERZITNÉ STRAVOVACIE ZARIADENIA, ZÁBAVA 

  

Okrem stravovacích zariadení, ktoré ponúka naša univerzita, máme pre vás zopár tipov, kde 

sa dá dobre najesť za rozumnú cenu. 

Venza a Eat&Meet- najvýhodnejšia alternatíva sú internátne jedálne v Mlynskej doline. 

Ponúkajú celodenné stravovanie za výhodnú cenu, keďže na jedlo majú študenti dotáciu. 

Každý študent má dotáciu na 2 jedlá.  

Spoje: Bulíková-Zochova 84 Zochová-Cintorín Slávičie údolie 39/31.  

http://www.eatandmeet.sk/ 

http://mlynska-dolina.sk/stravovanie/venza-denne-menu/ 

 

California - Ovsištské námestie od Ekonomickej univerzity sa tam dostanete 87 alebo 98 

Slovak pub - na Obchodnej ulici,  Zlatý Bažant na kamennom námestí 

BueanoCantina - na Vlčom hrdle 

 

Ak si chcete len posedieť na káve či drinku, poprípade porozprávať pri vínku a pive, Staré 

mesto ponúka množstvo podnikov, z ktorých si každý vyberie to svoje.  Ak sa jedná o  nočný 

život, určite odporúčame stránku www.citylife.sk, kde sú každý deň aktualizované 

informácie o prebiehajúcich a nadchádzajúcich večerných akciách v Bratislave. 

Zábava v Bratislave je jedinečná. Mesto je počas semestra plné študentov a mladých ľudí, 

napriek tomu si treba dávať pozor, kde sa ísť baviť. Neodporúčame lokality v okolí hlavného 

námestia z dôvodu vysokých cien. Vychytené podniky ktoré navštevujú študenti sú napr. 

BAR ON, OMMAMA, Štartér a mnohé ďalšie, ktoré počas štúdia určite objavíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eatandmeet.sk/
http://mlynska-dolina.sk/stravovanie/venza-denne-menu/
http://www.citylife.sk/
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UBYTOVANIE 

ŠD VLČIE HRDLO 

Vlčie hrdlo 74 

821 07Bratislava 

Spoje: 

Z Hlavnej stanice na internát linka č. 74 chodí priamo na Vlčie hrdlo (nechodí cez 

víkendy a sviatky) 

Linka č. 201 s prestupom na BBC1 Plus Miletičová   linka č. 70 smer Vlčie hrdlo, výstup 

na zastávke Vlčie hrdlo alebo Refinery Gallery, ktorá je však na znamenie. 

Linka č. 210 s prestupom na Autobusovej stanici linka č. 70 smer Vlčie hrdlo, výstup 

na zastávke Vlčie hrdlo alebo RefineryGallery. 

Z internátu do školy linka č. 87, výstup na zastávke Ekonomická Univerzita 

Z internátu do centra linka č. 70, výstup na zastávke Most SNP 

Z internátu na nákup: 

Kaufland  linka č. 70 - výstup na zastávke Ulica svornosti (zastávka na znamenie) 

Billa a Lidl linka č. 87 - výstup na zastávke Toryská 

Šport: pri internáte je cyklistická trasa na blízku je aj plaváreň alebo badmintonové centrum 

Ostatné informácie, spolubývajúcich a všetko potrebné nájdete na: 

https://www.facebook.com/groups/359233614089757/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/359233614089757/?fref=ts
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ŠD DOLNOZEMSKÁ 

Dolnozemská cesta 1 

852 19 Bratislava 

Spoje: 

Z Hlavnej stanice na internát linka č. 210 s prestupom na zastávke Autobusová 

stanica linka č. 88, výstupná zastávka Ekonomická univerzita. 

Z internátu do centra linka č. 88, výstup na zastávke [Most SNP] 

Z internátu na nákup: 

 Lidl linka č. 68 výstup na zastávke  Šusteková       

Tesco Express priamo oproti internátu, zastávka 

Šport : cyklotrasa smerom na Most Apollo 

Ostatné informácie, spolubývajúcich a všetko potrebné nájdete na: 

https://www.facebook.com/groups/164792700207415/?fref=ts 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/164792700207415/?fref=ts
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ŠD EKONÓM 

Prístavná 8 

82109  Bratislava 

Spoje: 

Z hlavnej stanice na internát linka č. 201  vystúpiť na  Miletičova a prejsť pešo 

Z internátu do školy linka č. 87 výstup na zastávke Ekonomická Univerzita 

Z internátu do centra linka č. 87 vystúpiť na moste Apollo a odtiaľ linka č. 88 alebo 

prejsť na Miletičovu a z Miletičovej linka č. 207 a 208 do mesta (Kollárovo námestie 

Obchodná ulica). 

Z internátu na nákup: 

Billa pešo (cca 7 minút) smerom na zastávku  Miletičova, pri kruhovom objazde 

zabočíte vľavo 

Tesco Express linka č. 87 a vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita  

Šport: Cyklotrasa na korčuľovanie, beh, ktorá vedie až k Eurovei 

Ostatné informácie, spolubývajúcich a všetko potrebné nájdete na:  

https://www.facebook.com/groups/1492465677651579/?fref=ts 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1492465677651579/?fref=ts
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ŠD PROKOPA VEĽKÉHO A HROBOŇOVA 4 

Prokopa Veľkého 41                  Hroboňova 4 

811 04 Bratislava                                811 04 Bratislava 

Spoje: 

Z hlavnej stanice na internát Námestie Franza Liszta (3 min. pešo zo stanice) - linka 

č. 63, výstup na zastávke Hroboňova 

zastávka SAV (pešo 3 min. zo stanice) - linka č. 83/84, výstup na zastávke Hroboňova 

Z internátu do školy linka č. 184, spoj Hroboňova, výstup na zastávke Ekonomická 

Univerzita 

linka č. 84, spoj Hroboňova, výstup na zastávke Bulíková (4 min. pešo od školy) 

Z hlavnej stanice do centra 

linka č. 84/83, výstup na zastávke Zochova 

linka č. 83/84, výstup na zastávke Hodžovo námestie 

Z internátu na nákup 

Potraviny ZAP Hroboňova 11 

Coop Jednota SD Drotárska 51 

Tesco Lamač linka č. 63 (Hroboňova), výstup zastávka Tesco Lamač 

Kaufland linka č. 63/83/84, výstup na zastávke Patrónka  

Šport: v zadnej časti internátu medzi HOPOU a DOPOU sa nachádza ihrisko a posilňovňa 

Ostatné informácie, spolubývajúcich a všetko potrebné nájdete na:  

https://www.facebook.co

m/groups/221116467978

998/?fref=ts (FB: Hopa) 

https://www.facebook.co

m/groups/145719418812

542/?fref=ts (FB: Dopa)  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/221116467978998/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/221116467978998/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/221116467978998/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/145719418812542/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/145719418812542/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/145719418812542/?fref=ts
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STAROHÁJSKA 4 A 8 

Starohájska 4,8 

852 19 Bratislava 

Spoje: 

Z hlavnej stanice na internát linka č. 93 s prestupom na zastávke Aupark linka 

č. 83, výstup na zastávke Námestie Hraničiarov. 

Linka č. 74  s prestupom na zastávke Prístavný most   linka č. 196 smer Petržalka 

Prokofievova, výstup na zastávke Starohájska. 

Linka č. 94 s prestupom na zastávke Smolenická  linka č. 68 smer Nové mesto Trnavské 

mýto, výstup na zastávke Starohájska. 

Z internátu do školy  linka č. 68 výstup na zastávke Ekonomická Univerzita. 

Z internátu do centra  linka č. 68 prestup na zastávke Hrobáková linka č. 83 

smer Zochova alebo linka č. 88 smer autobusová stanica. 

Z internátu na nákup 

Tesco obchod sa nachádza v blízkosti internátu 

Lidl linka č. 68 výstup na zastávke  Šusteková     

Šport:  na ulici Šustekovej nájdete posilňovňu Fitstyl 

Ostatné informácie, spolubývajúcich a všetko potrebné nájdete na: 

https://www.facebook.com/groups/34

2612102426261/?fref=ts 

   (FB: Starohájska 4) 

       

https://www.facebook.com/groups/38

6086724802329/?fref=ts 

  (FB: Starohájska 8) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/342612102426261/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/342612102426261/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/386086724802329/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/386086724802329/?fref=ts
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SPOJE DO ŠKOLY PRE DOCHÁDZAJÚCICH (ŠTUDENTI, KTORÍ 

NIE SÚ UBYTOVANÍ NA INTERNÁTE, ALE PRAVIDELNE 

DOCHÁDZAJÚ DO ŠKOLY) 

 

Z hlavnej stanice linka č. 201, prestup na zastávke Saleziáni na linku č. 68 

                               linka č. 210, prestup na zastávke Autobusová stanica na linku č. 88 

pešo alebo  linkou č. 93 na zastávku SAV, prestup na linku č. 84 

Z autobusovej stanice  linka č. 88  

 

POTREBNÉ STRÁNKY A TAXI SLUŽBY 

 

 

Potrebné stránky: 

Mestská hromadná doprava http://imhd.sk/ba/  

Cestovné poriadky http://cp.atlas.sk/vlakbusmhd/spojenie/ 

Ekonomická univerzita https://www.euba.sk/ 

EUBA študenti https://www.euba.sk/studenti 

Fakulta podnikového manažmentu https://fpm.euba.sk/ 

Študentský parlament FPM https://spfpm.sk/ 

Facebook Študentského parlamentu FPM https://goo.gl/5SRcha 

 

Najlacnejšie taxi služby: 

Uber - mobilná aplikácia, peniaze za jazdu sa strhávajú z účtu, vhodné najmä na kratšie 

vzdialenosti kvôli cene, zvyčajne najlacnejšia a najpohodlnejšia alternatíva 

Easy Taxi –   5€ / adresa, okrajové časti 8€,0907 440 440, 0918 555 555 - platba len v 

hotovosti 

Green Taxi –  5€ / adresa, okrajové časti 8€, 0905 660 660, 0905 777 366 - platba len v 

hotovosti 

5€ TAXI – 5€ / adresa, okrajové časti 8€, 0918 555 555, 0907 440 440 

 

PS: Nikdy neber stojaci taxík, ceny si dávajú aké chcú, vyjde ťa to pridraho! 

http://imhd.sk/ba/
http://cp.atlas.sk/vlakbusmhd/spojenie/
https://www.euba.sk/
https://www.euba.sk/studenti
https://fpm.euba.sk/
https://spfpm.sk/

