
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU 
 

ZÁPISY V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 
 

1. stupeň štúdia Dátum zápisu a poslucháreň 

1. ROČNÍK  
1. ročník denné + externé štúdium  
všetky študijné programy 

11.09.2015 (piatok) o 08.00 v AULE EU 
úvodné informácie 

1. ročník denné štúdium – HI 11.09.2015 (piatok) o 12.00 v B1.05 

1. ročník denné štúdium – MRIT 11.09.2015 (piatok) o 12.00 v B1.06 
1. ročník denné štúdium – UC  11.09.2015 (piatok) o 12.00 v B1.03 

1. ročník externé štúdium – UC + HI 11.09.2015 (piatok) o 12.00 v B1.07 
2. ROČNÍK  

2. ročník denné štúdium – HI 08.09.2015 (utorok) o 13.00 v B1.05 

2. ročník denné štúdium – MRIT 08.09.2015 (utorok) o 13.00 v B1.03 
2. ročník denné – UC  08.09.2015 (utorok) o 08.00 v B1.03 

2. ročník externé štúdium – UC + HI 03.09.2015 (štvrtok) o 12.30 v B1.05 
3. ROČNÍK  

3. ročník denné štúdium – HI 16.09.2015 (streda) o 08.00 v B1.05 

3. ročník denné štúdium – MRIT 16.09.2015 (streda) o 13.00 v B1.03 
3. ročník denné štúdium – UC 16.09.2015 (streda) o 08.00 v B1.03 

3. ročník externé –UC 16.09.2015 (streda) o 12.30 v B1.05 
Predlžujúci 3. ročník – HI + UC + MRIT + externé 
štúdium * 

07.09.2015 (pondelok) o 08.00, 
študijné oddelenie FHI (7. posch) 

 

2. stupeň štúdia Dátum zápisu a poslucháreň 

1. ROČNÍK  

1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                            09.09.2015 (streda) o 13.00 v B1.03 
1. ročník denné štúdium – MRIT 09.09.2015 (streda) o 08.00 v B1.05 

1. ročník denné štúdium – UA  09.09.2015 (streda) o 08.00 v B1.03 
1. ročník externé štúdium – MRIT 10.09.2015 (štvrtok) o 12.30 v B1.05 

1. ročník externé štúdium – UA 10.09.2015 (štvrtok) o 12.30 v B1.03 

2. ROČNÍK  
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                 17.09.2015 (štvrtok) o 13.00 v B1.03 

2. ročník denné štúdium – MRIT 17.09.2015 (štvrtok) o 08.00 v B1.05 
2. ročník denné štúdium – UA 17.09.2015 (štvrtok) o 08.00 v B1.03 

2. ročník externé štúdium – MRIT 17.09.2015 (štvrtok) o 13.00 v B1.05 
2. ročník externé štúdium – UA 17.09.2015 (štvrtok) o 13.00 v B1.05 

Predlžujúci 2. ročník–(AKT+OVE+ŠME) (MRIT + 
eMRIT)+ )+(UA)*+(eUA)* 

07.09.2015 (pondelok) o 12.30, 
študijné oddelenie FHI (7. posch) 

 

* predlžujúci index neodovzdávate do 31.08.2015, ale dostavíte sa na zápis 
dňa 07.09.2015!!! Skontaktujte sa ešte pred zápisom so svojou študijnou 
referentkou, kvôli žiadosti o predĺženie štúdia. 



  

 v zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť 
na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe 
úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky 
dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. 

 
 každý si skontroluje pred ukončením skúšobného obdobia, či má 

v AISe zapísané všetky a správne výsledky za akademický rok 
2014/2015, do 31. 8. 2015 zabezpečiť zapísanie - (komunikovať 
s príslušným učiteľom) 

 
 prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnené a podpísané čestné 

vyhlásenie (týka sa len študentov denného štúdia):  
www.fhi.sk/files/dekanat/studijne/skolne-2015_16/2015-Cestne-
vyhlasenie.doc 

 
 v prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na 

zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti:  
www.fhi.sk/files/dekanat/studijne/skolne-2015_16/2015-Ziadost-
o-upravu-skolneho.doc 
K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe 
ktorých žiadosť podávate. 

 
 študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia 

sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na 
ak. r. 2015/16: 
http://www.euba.sk/studenti/preview-file/2014-Smernica-o---
kolnom-a-poplatkoch-15-16---po-KR---okt.--2014-18249.pdf 
Školné Vám bude určené rektorom EU až po zápise. 

 
 tlačivo na rodinné prídavky:  

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_na
svteve_skoly.pdf 

 
 tlačivo potvrdenia o návšteve školy:  

http://www.fhi.sk/files/dekanat/Potvrdenie-o-navsteve-skoly.pdf 
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!!! OZNAM PRE ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA: 
 
Od 01.08.2015 je rozdelenie medzi študijné referentky nasledovne: 
 
Externé štúdium (1. stupeň - bakalárske) 
Hospodárska informatika, Účtovníctvo   
Ľubomíra Bátorová,  02/67295 708,  lubomira.batorova@euba.sk 

 
Externé štúdium (2. stupeň - inžinierske) 
Účtovníctvo a audítorstvo  
Ing. Yvetta Bučanová,  02/67295 709,  yvetta.bucanova@euba.sk 

 
V obidvoch prípadoch môžete kontaktovať aj  

Ing. Andrea Ligačová,  02/67295 737,  andrea.ligacova@euba.sk 

 

Externé štúdium (2. stupeň - inžnierske) 
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie (ostáva 
nezmenené) 
Ľubomíra Bátorová,  02/67295 708,  lubomira.batorova@euba.sk 
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