
ŠTUdENTSKÝ PARLAMENT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
ŠP EU je vrcholná študentská organizácia, ktorá pomáha, zastupuje a reprezentuje záujmy
všetkých študentov EU v Bratislave. ŠP EU tvoria predsedovia a podpredsedovia všetkých ŠP
fakúlt. ŠP EU má 14 členov a prezidentom je Bc. Lukáš Takáč. Študentský parlament na face-
booku: http://sk-sk.facebook.com/studentsky.parlament.euba.

ŠP – NÁROdOHOSPOdÁRSKA FAKULTA – http://www.spnhf.sk/
miestnosť: 2B57 (2. poschodie, budova V1)
kontakt: spnhf@spnhf.sk

ŠP – OBCHOdNÁ FAKULTA – http://spof.sk/
miestnosť: 1a21 (1. poschodie, budova V1)
kontakt: spofeu@gmail.com

ŠP – FAKULTA HOSPOdÁRSKEJ INFORMATIKY – http://www.spfhi.sk/
miestnosť: a8.09 (8. poschodie, budova V2)
kontakt: info@spfhi.sk

ŠP – FAKULTA POdNIKOVÉHO MANAŽMENTU – http://www.spfpm.info/index.php
miestnosť: D6.44 (6. poschodie, budova V2)
kontakt: spfpm.euba@gmail.com

ŠP – FAKULTA MEdZINÁROdNÝCH VZťAHOV – http://www.spfmv.sk/
miestnosť: D4.44 (4. poschodie, budova V2)
kontakt: spfpm.euba@gmail.com

ŠP – FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
https://www.facebook.com/pages/%C5%a0tudentsk%C3%BD-parlament-FaJ/129464353769163
miestnosť: E9.16 (9. poschodie, budova V2)

OSTATNÉ ŠTUdENTSKÉ ORGANIZÁCIE
Medzinárodná študentská organizácia AIESEC Bratislava je najväčšia medzinárodná študentská
organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi. Poskytuje vzdelanie a praktické skú-
senosti pre študentov a absolventov do dvoch rokov prostredníctvom zahraničných stáží, člen-
stva, konferencií a projektov. http://www.aiesec.sk/ba/. Prezidentka Bc. Kristína Fisherová.

Študentská organizácia ESN Bratislava alebo Erasmus Student Network, dobrovoľné neziskové
spoločenstvo. Organizuje a pripravuje aktivity z hľadiska pobytu a štúdia zahraničných štu-
dentov, ktorí prichádzajú študovať na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. http://www.esn.sk/.
Prezident Bc. Ján Kováčik.

Študentská organizácia Oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizá-
cie zameranej na udržateľnú ekonómiu a manažment Oikos International.
http://bratislava.oikos-international.org/. Prezidentka Oikos Bratislava Lucka Kosová.

Euroatlantické centrum (EAC) je najaktívnejšia slovenská organizácia združujúca študentov
a mladých profesionálov z oblasti medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky Sr a bezpeč-
nosti. Prostredníctvom organizácie diskusií, konferencií, okrúhlych stolov, workshopov, simulácií,
seminárov a súťaží zapájame mladých ľudí na celom Slovensku do diskusií o budúcnosti Európy
a transatlantických vzťahov. Našimi aktivitami tiež podporujeme aktívne európske občianstvo,
solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi. regionálna riaditeľka EaC Bc. Jana Marková.

UNIVERZITNÉ FÓRUM
Umožňuje študentom podeliť sa o zážitky, získať dostatok informácií a rozšíriť si  svoje vedomosti.
Vymieňajte si názory, myšlienky, rady a pripomienky na: http://www.euba.sk/forum.

STRAVOVANIE
Stravovacie služby sú poskytované pre študentov EU v Bratislave v jedálňach a bufetoch. Štu-
dentské jedálne sú umiestnené v študentských domovoch: Dolnozemská cesta 1, Ekonóm –
Prístavná 8 a Vlčie hrdlo. Bufety sú umiestnené v budovách V1 a V2. Študenti môžu tieto služby
využívať, ak si svoju ISIC kartu ”dobijú” minimálnou sumou 5 €, a to v pokladni, ktorá je umiest-
nená pri študentskej jedálni Dolnozemská cesta 1. Študenti si môžu dobíjať ISIC aj prostredníc-
tvom internet bankingu, ale najskôr im tento prístup musí elektronicky aktivovať zamestnanec
pokladne. Na EU v Bratislave sa nachádzajú aj súkromné stravovacie zariadenia: Caffeteria
Fresh Lemon, Pizzeria Smile, Bagetéria a BaraCUDa v ŠD Vlčie hrdlo.

UBYTOVANIE
EU v Bratislave zabezpečuje ubytovacie služby pre študentov dennej formy prvého, druhého
a tretieho stupňa štúdia počas akademického roka. Ubytovanie riešia ŠP fakúlt. Je poskyto-
vané v študentských domovoch: ŠD Hroboňova 4 (DOPa), ŠD Prokopa Veľkého 41 (HOPa),
ŠD Starohájska 4, ŠD Starohájska 8, ŠD Dolnozemská cesta 1, ŠD Ekonóm – Prístavná 8, ŠD Vlčie
hrdlo, Student residence Incheba Viedenská cesta 7 a ŠD Bellova Košice. Viac informácii na:
http://www.euba.sk/ubytovanie. V prípade nepridelenia ubytovania v ŠD si odvolania (žia-
dosti) posielajú študenti na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb.

JEdNOTLIVÉ INTERNÁTY

Horský park:
Prokopa Veľkého 41

Hroboňova 4

– nástupná zastávka je Hrobo-
ňova, autobusy č. 84 a 184 pria-

me spoje a výstupné zastávky sú: Bulíkova (84) Ekonomická
univerzita (184, školský rok a vyhradené hodiny).

Starohájska 4, Starohájska 8
– nástupná zastávka je Námestie hraničiarov, autobus č. 88,
priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita. Ná-
stupná zastávka je Starohájska, autobus č. 68, priamy spoj a vý-
stupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Vlčie hrdlo
– nástupná zastávka je Vlčie hrdlo, autobus č. 87, priamy spoj

a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Ekonóm, Prístavná 8
– nástupná zastávka je Prístav, autobus č. 87, priamy spoj a vý-
stupná zastávka je Ekonomická univerzita.

dolnozemská cesta 1
– internát priamo v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave,

dopravné spojenie je rovnaké ako na univerzitu.

Student Residence, Viedenská cesta 7
– nástupná zastávka je Einsteinova, autobus č. 88, priamy spoj
a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PRVÁKOV
O EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE

všetko je na webe: www.euba.sk

alebo na: http://www.facebook.com/ekonomicka.univerzita
navštevujte denne a ste v obraze

UNIVERZITNÝ E-MAIL: komunikacia@euba.sk

uŽitoČnÉ inFormácie Pre Prvákov

o ekonomickeJ univerzite v bratislave

ekonomická univerzita
v bratislave



ZÁKLAdNÉ INFORMÁCIE
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) je verejnou vysokou školou. Uni-
verzita realizuje bakalárske, inžinierske/magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej
forme. Štatutárnym predstaviteľom je rektor prof. Ing. Ferdinad daňo, Phd., ktorý riadi univerzitu
a jednotlivé úseky činnosti univerzity riadi päť prorektorov.

EU v Bratislave sa skladá zo 7 fakúlt:

1. Národohospodárska fakulta http://nhf.euba.sk/

2. Obchodná fakulta http://of.euba.sk/

3. Fakulta hospodárskej informatiky http://www.fhi.sk/sk

4. Fakulta podnikového manažmentu http://fpm.euba.sk/

5. Fakulta medzinárodných vzťahov http://fmv.euba.sk/

6. Fakulta aplikovaných jazykov http://www.euba.sk/faj/

7. Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach http://www.euke.sk/

Predstaviteľom fakulty je dekan, jednotlivé odborné úseky fakulty riadia prodekani. Každá fa-
kulta je členená na katedry. Na čele katedier sú vedúci katedier. Na katedrách pôsobia uči-
telia a vedeckovýskumní pracovníci. Na EU v Bratislave je zvykom oslovovať profesorov
a docentov ich vedecko-pedagogickou hodnosťou (profesor, docent), odborných asistentov
a asistentov ich akademickým titulom (inžinier). Učitelia katedier sú k dispozícii študentom počas
konzultačných hodín. Na fakultách sú študijné oddelenia, ktoré vedú študijnú agendu pre každý
stupeň štúdia – bakalárske, inžinierske/magisterské a doktorandské. Okrem fakúlt sú na EU v Bra-
tislave aj celouniverzitné pracoviská ako napr. Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou,
Kariérne centrum, Ústav medzinárodných programov, Centrum informačných technológií,
Centrum telesnej výchovy a športu, atď. Viac info nájdete na: http://www.euba.sk/pracoviska.

AREÁL EU V PETRŽALKE

VÝUČBA 1 (V1, ”stará budova”) a VÝUČBA 2 (V2, ”nová budova”)

Výučba sa uskutočňuje v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
v dvoch budovách, ktoré sú samostané a vzájomne prepojené.

Budova V1 je sídlom:
Obchodnej fakulty (1. poschodie)
Národohospodárskej fakulty (2. poschodie)
Slovenskej ekonomickej knižnice (2. – 4. poschodie)

Budova V2 je sídlom:
rektorátu EU v Bratislave (3. poschodie)

Celouniverzitné pracoviská (3. a 9. poschodie)
Fakulty aplikovaných jazykov (2. poschodie, vestibul)

Fakulty medzinárodných vzťahov (4. poschodie)
Centra telesnej výchovy a športu (4. poschodie)

Fakulty podnikového manažmentu (5. a 6. poschodie)
Fakulty hospodárskej informatiky (7. a 8 poschodie)

AULA EU V BRATISLAVE

Je umiestnená pred budovou V1 a je miestom, v ktorom sa usku-
točňujú rôzne akcie, napr. prednášky, inaugurácie, vedecké
semináre a konferencie, workshopy, diskusné fóra, promócie
a otvorenie akademického roka.

ORIENTÁCIA V BUdOVÁCH
Miestnosti budovy V1 vo vestibule a na medziposchodiach sú označené: písmeno (blok), me-
dzera a číslo (napr. D 115), miestnosti budovy V1 od 1. poschodia vyššie sú označené: číslo
poschodia, písmeno (blok) a dvojčíslo miestnosti (napr. 1D15), miestnosti budovy V2 sú ozna-
čené: písmeno (blok), číslo poschodia, bodka a dvojčíslo miestnosti (napr. D1.15).

WiFi
Prístup do WiFi siete je vo všetkých objektoch EU v Bratislave vo vestibuloch i na poschodiach
v centrálnych častiach budov. Prístup do WiFi siete v Bratislave je: SSID: EUBa-Wifi alebo
WifieubaxP, kde x je číslo poschodia. Heslo: eubawifi. Okrem WiFi sietí je možné využívať aj po-
čítačové učebne v objekte V2 na 9. poschodí, alebo v objekte V1 na medziposchodí za TU-
LIcentrom vpravo v bloku D. Stále platí podmienka, že IP adresu si treba nechať priradiť DHCP
serverom a je zakázané si privlastňovať a určovať vlastnú IP adresu.

dOPRAVA dO AREÁLU EU V PETRŽALKE
Z hlavnej železničnej stanice je to autobusová linka č. 93 s prestupovaním na zastávke SaV
(Slovenská akadémia vied). Prestupuje sa na autobusy č. 84 a v školskom roku a špičke aj au-
tobus č. 184. Tieto pokračujú priamo do Petržalky, výstup je na zastávkach Bulíkova (84) a Eko-
nomická univerzita (184). Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 88, ktorý pokračuje
priamo do Petržalky. Výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

PARKOVANIE V AREÁLI EU V PETRŽALKE
Parkovisko pred budovami V1 a V2 je určené iba pre zamestnancov a aj pre označené autá
zdravotne postihnutých. Študenti majú vyhradené dve parkoviská za internátom, prístup je po
Májovej ulici.

SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA
Sídli v budove V1 na 2. až 4. poschodí. Slovenská ekonomická knižnica (SEK) poskytuje výpo-
žičné služby študijnej literatúry pre študentov EU v Bratislave na základe ISIC karty. V SEK je
možné vypožičať si aj cudzojazyčnú literatúru. Priestory SEK sú prispôsobené na samoštúdium.
http://www.sek.euba.sk/ alebo http://www.facebook.com/SEK.EUBa

KARIÉRNE CENTRUM
Kariérne centrum EU v Bratislave pomáha študentom v hľadaní, príprave a sprostredkovaní
práce a zamestnania. Viac info na: http://www.euba.sk/kariera.

UNIVERZITNÁ BURZA
Máš záujem predať, kúpiť alebo vymeniť skriptá alebo knihy? Nájsť si spolubývajúceho alebo
ubytovanie? Tak sa obráť na: http://www.euba.sk/burza.

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSť www.euba.sk/studenti/zdravotna-starostlivost.

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Informácie o štúdiu poskytujú študijné referentky na študijných oddeleniach fakúlt. Zamest-
nanci, ktorí vykonávajú službu na vrátnici poskytujú technicko-prevádzkové informácie a fa-
kultné študentské parlamenty akékoľvek ďalšie informácie pre študentov. Na facebooku si
pridaj skupinu EU v Bratislave: http://www.facebook.com/ ekonomicka.univerzita. Ďalšie in-
formácie sú tiež prístupné na webe: www.euba.sk.

AIS AKAdEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Ide o informačný systém zameraný na informácie a údaje súvisiace so štúdiom: zapisovanie
na skúšky, výsledky skúšok, informácie od vyučujúcich, informácie od vedenia EU v Bratislave
atď. (https://ais2.euba.sk/ais/start.do). Študenti prvého ročníka sú postupne zaraďovaní do
tohto systému.

MEdZINÁROdNÝ PREUKAZ ŠTUdENTA S LICENCIOU ISIC
Je medzinárodný preukaz študenta, ktorý je vydaný pre študentov dennej formy štúdia. ISIC
je skratka pre Inernational Student Identity Card. Tento preukaz umožňuje študentom viacero
zliav so zazmluvnenými subjektmi. Každému študentovi je počas štúdia vydaný jeden preukaz,
ktorý je potrebné na začiatku každého akademického roka aktivovať. Vybavenie a aktivácia
ISIC karty sa zabezpečuje v budove V2 na 9. poschodí, miestnosť a9.05 (02/6729 5369). Kartu
možno použiť aj na predplatné cestovné v MHD Bratislava tzv. električenka. Cestovné si mô-
žete vybaviť najbližšie na Mlynarovičovej ulici v Petržalke, alebo na hlavnej stanici, autobusovej
stanici a Hodžovom námestí. Ostatné predajné miesta na: http://imhd.zoznam.sk/ba/ – ces-
tovné lístky.

JAZYKY
Rozdelenie na krúžky (študijné skupiny) - info na: www.euba.sk - oznamy pre študentov.

CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Prihlasovanie na telesnú výchovu je podľa krúžku v aIS, viac info na: www.euba.sk/sport.

PREdAJ ŠTUdIJNEJ LITERATÚRY – KOPÍROVACIE SLUŽBY
Predajňa skrípt a ekonomickej literatúry Vydavateľstva Ekonóm sa nachádza v suteréne bu-
dovy V2 v miestnosti a0.12, otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00. V budove
V1 vo vestibule je predajňa odbornej literatúry ELITa a IUra EDITION.

ROZMNOŽOVNE, KOPÍROVANIE, TLAČ A PREdAJ KANCELÁRSKYCH POTRIEB
Rozmnožovne EU v Bratislave poskytujú pre študentov a verejnosť tieto služby: čiernobiela a fa-
rebná tlač, tlač súborov na počítačoch s pripojením na internet, kopírovanie a samoobslužné
kopírovanie, laminovanie, 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň
plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba a do 24 hodín knihárske práce) a predaj
kancelárskych potrieb. V budove V1 na medziposchodí za TULIcentrom v miestnosti D 201
a v budove V2 v miestnosti D1.06. Samoobslužné kopírovanie v budove V1 v priestoroch SEK
(2. poschodie) a na medziposchodí pri TULIcentre.

ŠATNE
Na odkladanie vrchného oblečenia a cestovnej batožiny sú študentom k dispozícii šatne:
v budove V1 na konci vestibulu vľavo v bloku B miestnosť Šatňa.1 a v budove V2 vo vestibule
za výťahmi miestnosť a1.08. V prevádzke sú od 1. októbra v zimom semestri do 15. mája v let-
nom semestri v čase od 6:30 h do 20:00 h.

dôLEŽITÉ UPOZORNENIA
Vo všetkých objektoch školy je zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len pred budovami na
vyhradených priestoroch s popolníkmi.

rovnako platí prísny zákaz maľovania a vylepovania čohokoľvek na chodníkoch, vonkajšom
a vnútornom majetku školy. Na nekomerčné oznamy a vzájomnú informovanosť majú študenti
vyhradené fakultné farebné tabule vo vestibule V2 a TULIcentre V1.

Výlep akýchkoľvek informačných a reklamných materiálov je spoplatnený, podlieha povole-
niu Centrom komunikácie a vzťahov s verejnosťou (V2, a3.06) a iba na vyhradených plochách.


