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Obchodná fakulta 

Dekanát fakulty tvoria:

- dekan fakulty: Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.

- prodekani

- študijné oddelenie

- oddelenie pre medzinárodné vzťahy a PR

- oddelenie pre sociálne veci

- oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium



Ďalšie pracoviská

Katedry  OF:
- katedra marketingu 
- katedra medzinárodného obchodu
- katedra služieb a cestovného ruchu
- katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
- katedra informatiky obchodných firiem
- katedra obchodného práva

Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania 
OF EU v Bratislave



Študijné oddelenie
Budova V1 - 1. poschodie – Dekanát OF EU v Bratislave

Študijné referentky: 

Ing. Zora Szakalová

Ing. Gabriela Kučerová

Ing. Jana Határová

Úradné hodiny 

Utorok, štvrtok: 8,30 hod. – 11,00 hod.

Streda: 8,30 hod. – 11,00 hod. 

13,00 hod. – 15,00 hod.



Kontakt pre 1. ročník bakalárskeho štúdia: Ing. Zora Szakalová, m. č. 1B 12

• Tel.: 02/67291 104

• E-mail: zora.szakalova@euba.sk

Kontakt pre 1. ročník inžinierskeho štúdia: Ing. Jana Határová, m. č. 1B 10

• Tel.: 02/67291 168

• E-mail: jana.hatarova@euba.sk

mailto:zora.szakalova@euba.sk
mailto:jana.hatarova@euba.sk


Študenti so špecifickými potrebami
- pre študentov so zdravotným znevýhodnením 

Kontakt: Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

Dekanát OF, m. č. 1B 21 

Tel.: 02/6729 1123

E-mail: jozef.orgonas@euba.sk; 

mailto:jozef.orgonas@euba.sk


Referát pre sociálne veci

Kontakt: Ing. Mária Nováková

Dekanát OF,  m. č. 1B 19

Tel.: 02/6729 1192

E-mail: maria.novakova@euba.sk

mailto:maria.novakova@euba.sk


Predpisy
Zákon: Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predpisy Ekonomickej univerzity v Bratislave: 

• ÚPLNÉ ZNENIE ŠTUDIJNÉHO PORIADKU Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. novembra 2016 a 
dodatku č. 2 zo dňa 11. mája 2017

• DISCIPLINÁRNY PORIADOK PRE ŠTUDENTOV EKONOMICKEJ 
UNIVERZITY V BRATISLAVE

• ÚPLNÉ ZNENIE ŠTIPENDIJNÉHO  PORIADKU Ekonomickej 
univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2013 
a dodatku č. 2 zo dňa 22. apríla 2014 

• Interné smernice, príkazy rektora, príkazy dekana, opatrenia 
dekana



Štúdium – základné informácie
• Študijný plán  - predmety: povinné, povinne voliteľné, výberové

• vybrané predmety v cudzom jazyku

• Kreditový systém - každý predmet je hodnotený kreditmi, spolu za celé 
štúdium: 

• 180 kreditov – bakalárske štúdium

• 120 kreditov – inžinierske štúdium

• Organizácia akademického roka

- štúdium sa člení na 2 semestre: zimný a letný

- štúdium začína začiatkom zimného semestra akademického roka v 
termíne podľa: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-
aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-
august-2020

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-2020


Organizácia vyučovania
Výučba je realizovaná podľa rozvrhu - rozvrh bude dostupný v AiS-e 
pred začiatkom zimného semestra.
Začiatok vyučovacích hodín:
1. od 7,30 hod.
2. od 9,15 hod.
3. od 11,00 hod.
4. od 13,30 hod.
5. od 15,15 hod.
6. od 17,00 hod.
7. od 18,35 hod.
Jedna vyučovacia hodina trvá štandardne 90 min. V mimoriadnych 
podmienkach (v zmysle aktualizovaného opatrenia rektora EU v 
Bratislave č. 11 k súčasnej situácii - 20. august 2020) jedna vyučovacia 
hodina trvá 80 minút.



Aktuálne informácie 
k súčasnej situácii

• https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-
opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-
2020

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-2020

