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Organizačné a študijné pokyny pre akademický rok 2018/2019 

 
Preambula 
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“), v zmysle § 4 zákona č. 
568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizuje 
prostredníctvom Bratislavskej Business School EU v Bratislave (ďalej len „BBS“) vzdelávanie 
formou Univerzity tretieho veku (ďalej len „UTV“), ako súčasť celoživotného vzdelávania 
občanov.  
Vyšším záväzným dokumentom upravujúcim činnosť BBS v oblasti UTV sú „Zásady 
a pravidlá štúdia UTV“, z ktorého ďalej  uvádzame  iba relevantné spresnené časti týkajúce sa 
bežného akademického roka.  

Študijné odbory a pohybové cvičenia  v akademickom roku 2018/2019 
1. Kúpeľníctvo a wellness 
2. Medzinárodný cestovný ruch a klient 
3. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové 
4. Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie 
5. Senior marketing a jeho zvláštnosti. 
6. Zumba Gold ( 23 cvičení ) 

Každý zo študijných odborov má 14 krát výučbu po 3 vyučovacie hodiny formou 
prednášok, konzultácií, exkurzií a skúšok v dvojtýždňových intervaloch, spolu 42 vyučovacích 
hodín v jednom akademickom roku.   

Prihlasovanie na štúdium 
Na štúdium sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 50 rokov (v odôvodnených prípadoch aj 
mladší ako 50 rokov) s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Prijímacie skúšky sa nekonajú. 
Formulár prihlášky je možné stiahnuť z webovej stránky www.euba.sk/utv. 
Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou na adresu Bratislavská 
Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 
Bratislava 5 alebo elektronicky na e-mailovú adresu janka.chladecka@euba.sk   
Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať manažér vzdelávania a následne Vás vyzve  
k úhrade poplatku, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred začatím vzdelávania. 
Účastnícky poplatok ( dôchodca 69,- eur, pracujúci dôchodca 79,- eur, pohybový program 
35,-eur) je potrebné uhradiť na č. účtu IBAN:  

 
SK34 8180 0000 0070 0007 4503,   variabilný symbol (VS) : 2013 

 
Posledný termín úhrady študijného poplatku je stanovený na 31.10. 2018 
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Záväzne prihlásení frekventanti budú po úhrade študijného poplatku písomne pozvaní na 
zahájenie štúdia a dostanú harmonogram štúdia. 
 
Začiatok štúdia 
Slávnostné zahájenie akademického roka na Univerzite tretieho veku sa uskutoční 24.10.2018 
(streda) o 15,00 hod. na Ekonomickej univerzite v Bratislave Dolnozemská cesta 1, prízemie, 
učebňa č. C1.09 
 
1. Kúpeľníctvo a wellness   
2. Medzinárodný cestovný ruch a klient I. 
3. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové 
4. Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie 
5. Senior marketing a jeho zvláštnosti. 
6. Zumba Gold ( 23 cvičení ) 

 
Priebeh štúdia 
Výučba začína hneď po slávnostnom zahájení štúdia. Ďalšie sústredenia sa budú konať v určené 
dni  a hodiny tak, ako je to určené v harmonograme výučby. Jedno sústredenie trvá 3 
vyučovacie hodiny po 45 minút.  
 
Miesto konania výučby 
Sústredenia sa budú konať v priestoroch BBS EU v Bratislave na adrese Dolnozemská cesta 1, 
Bratislava v určených učebniach. 

Ukončenie štúdia 
Štúdium trvá 1 - 2 akademické roky a po ukončení štúdia sa štúdium slávnostne ukončí 
promóciou a odovzdaním osvedčenia.  
 
Manažér UTV 
PaedDr. Janka Chládecká, PhD.     
tel.: 02 6729 5165, 0905 744 251 
mail: janka.chladecka@euba.sk 
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