
ZÁPISY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
na Obchodnej fakulte EU v Bratislave 

na akademický rok 2021/2022 - denné a externé štúdium 

Účasť na zápise – osobná 

Ročník - miestnosť  
Študijný 
program 

Dátum Hodina 

1. r. – D211 
všetky 

programy 
2. 9. 2021 o 08:00 

2. r. – D211 
všetky 

programy 
2. 9. 2021 o 12:00 

3. r. – D211 
všetky 

programy 
3. 9. 2021 o 09:00 

4. r. – 1B22, 1B15 
všetky 

programy 
3. 9. 2021 o 11:00 

NDŠ – tí študenti, ktorí neobhájili DzP 

v štandardnej dĺžke štúdia a akademickým 
rokom 2021/2022 budú pokračovať v štúdiu 
v nadštandardnej dĺžke štúdia s uhradením 
školného. 

všetky 

programy 
3. 9. 2021 

o 11:00 

(č. m. 1B15) 

Zápis v AiS2 pre 2. ročník (počet kreditov min. 20) – každý študent 2. ročníka si sleduje, či má všetky 
skúšky z 1. ročníka zapísané v AiS2, ak nie, komunikuje s učiteľom – počas skúšobného obdobia, 
resp. pred zápisom. Do 2. roč. si vyberie každý študent pre svoj študijný program z ponuky povinne 
voliteľných predmetov predmet, ktorý bude absolvovať v ZS 2021/2022 a nahlási ho najneskôr do 
ukončenia RHD za ak. rok 2020/2021, t. j. do 2. 7. 2021 (viď mail zo dňa 4. 6. 2021). V zmysle 
Harmonogramu akademického roka 2021/2022 na OF študenti 2. roč. dennej, externej formy a 3. roč. 
externej formy štúdia sú povinní mať ukončenú študijnú časť a najneskôr do 28. 2. 2022 sa prihlásiť 
na dizertačnú (štátnu) skúšku (osobne na referáte a prostredníctvom AiS2). Študenti 3. roč. dennej 
formy štúdia, 4. roč. externej formy štúdia a študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia budú povinní 
v zmysle Harmonogramu akademického roka 2021/2022 na OF absolvovať do stanoveného 
termínu 31. 3. 2022 „Rozšírené vedecké zasadnutie katedry k dizertačnej práci“ a prihlásiť sa na 
záverečnú štátnu skúšku, t. j. na obhajobu dizertačnej práce, osobne na referáte a 
prostredníctvom AiS2, najneskôr do 20. 5. 2022. 

Doktorandi, ktorí boli prijatí na spoplatnený študijný program v externej 

forme, sú povinní uhradiť ročné školné v každom roku štúdia. Školné po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom 
programe na príslušný akademický rok.  

Termíny úhrady školného: 

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť ročné školné za externé 
štúdium je povinný uhradiť určené školné v určených termínoch (viď v zmysle 
Internej smernice č. 7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU 

v Bratislave – akademický rok 2021/2022). POZOR – ÚHRADA ŠKOLNÉHO SA 

REALIZUJE AŽ PO ZÁPISE DO ĎALŠIEHO ROKA ŠTÚDIA A VYSTAVENÍ A 

DORUČENÍ ROZHODNUTIA O POVINNOSTI UHRADIŤ ŠKOLNÉ! 



Nadštandardná dĺžka štúdia (NDŠ) - Študenti (denní aj externí), ktorí 

budú v ak. roku 2021/2022 študovať študijný program dlhšie, ako je jeho 
štandardná dĺžka štúdia a študenti, ktorí majú súbežné štúdium dvoch študijných 
programov na 3. stupni štúdia, sú povinní uhradiť EU v Bratislave ročné školné za 
každý ďalší rok štúdia. Títo študenti postupujú v zmysle Internej smernice č. 
7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – 

akademický rok 2021/2022. POZOR – ÚHRADA ŠKOLNÉHO SA REALIZUJE AŽ PO 

ZÁPISE DO ĎALŠIEHO ROKA ŠTÚDIA A VYSTAVENÍ A DORUČENÍ ROZHODNUTIA 

O POVINNOSTI UHRADIŤ ŠKOLNÉ! 

V dennej forme nadštandardnej dĺžky štúdia má doktorand všetky práva a povinnosti študenta, 
nepoberá však už štipendium.  

Internú smernicu č. 7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na 
EU v Bratislave - akademický rok 2021/2022 nájdete na:  
https://euba.sk/student/legislativa/poplatky-spojene-so-studiom. 

V PRÍPADE PODANIA SI ŽIADOSTI O ÚPRAVU ŠKOLNÉHO NA AK. ROK 

2021/2022 MÔŽE PREDLOŽIŤ DOKTORAND DANÉ TLAČIVO VYPÍSANÉ 

A RIADNE PODLOŽENÉ POŽADOVANÝMI DOKLADMI V ZMYSLE INTERNEJ 

SMERNICE V DEŇ ZÁPISU DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA. 

Doktorand v dennej forme štúdia doručí pri zápise vyplnené a osobne 

podpísané „Čestné vyhlásenie“ pre akademický rok 2021/2022 (tlačivo 

bude k dispozícii na https://euba.sk/student/legislativa/poplatky-spojene-so-studiom – 
vytlačiť OBOJSTRANNE na A4) 

Zimný semester sa začína: 20. 9. 2021 (denní doktorandi sa ihneď po zápise na 
štúdium osobne hlásia na svojom školiacom pracovisku u vedúceho príslušnej 
katedry a svojho školiteľa). Externí doktorandi kontaktujú svojho určeného 
školiteľa. 
  

Každý doktorand musí mať vystavený preukaz študenta. Novoprijatí 
doktorandi postupujú podľa pokynov k vyplneniu elektronickej návratky doručených 
ako príloha rozhodnutia o prijatí, ostatní - pokyny pre vydanie, resp. aktiváciu 
preukazu študenta sú zverejnené na stránke https://www.euba.sk/student/preukaz-
studenta-isic. 

Pokyny pre ubytovanie pre študentov 3. stupňa štúdia sú zverejnené na: 
https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie#dokumenty;  
https://euba.sk/www_write/files/SK/sluzby/ubytovanie/2021/c-harmonogram_ubytovania_2021-2022.pdf 

Žiadosť o ubytovanie na: https://euba.sk/www_write/files/SK/sluzby/ubytovanie/2020/ziadost-o-

ubytovanie-iii-stupen-studia.pdf 

 
 
 
dňa 28. 6. 2021 
 
 
 
 
Referát pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty (RVDŠaMP) 
02/67291113, 67291160, 67291110 
veda.of@euba.sk 
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