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INTERNÉ  OZNÁMENIE 

 

Podnikovohospodárska fakulta  

Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

 

Dátum: 10. apríl 2018 

 

Od: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.,  dekan PHF EU 

 

 

Pre:  vedúcich katedier, príslušných pedagogických zamestnancov fakulty, študijné oddelenie, 

študentov EaMP, OP, FRP (I. a II. stupeň štúdia) 

 

 

Vec:   Umožnenie stanoviť náhradný termín študentom PHF EU na základe žiadostí.   

 

 

Vážení kolegovia, oznamujem vám, že na základe žiadosti študentov bude umožnené 

vypísať termíny skúšok dňa 24.5.2018 o 9:00 v Košiciach a následne, po vyhodnotení 

termínu, dňa 3.7.2018 o 9:00 v Košiciach. V tomto čase bude umožnené skúšajúcim vypísať 

termín skúšky. Informačný systém AIS bude otvorený pre realizáciu vypisovania termínov 

/prihlásenie sa študentov cez AIS nie/. 

Termíny platia rovnako pre študentov denného a externého štúdia v Košiciach 

a v Michalovciach, realizované budú na PHF EU v Košiciach.  

 

Pred ukončením obdobia stanovenom v harmonograme Akademického roka 

2017/2018 pre vykonanie skúšok do 26.5.2018 a splnení predpísaných podmienok 

absolvovania ostatných predmetov, avšak pri neúspešnom absolvovaní aj 2 predmetov, čo by 

bránilo k riadnemu ukončeniu štúdia v končiacich ročníkoch, zvážim možnosť na základe 

žiadosti. Žiadosť posúdim v súlade so Študijným poriadkom EU Bratislava a po vyjadrení 

garanta študijného programu, ktorý garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality 

a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje v zmysle 

Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Študent je povinný podať žiadosť predpísaným spôsobom (písomne, podpísanú) na 

dekanát fakulty, najneskôr do 18.5.2018. 

 

Využívam odporúčanie Akademického senátu PHF EU (dňa 27.3.2018) a využívam 

odporúčanie Kolégia dekana PHF EU zo dňa 26.2.2016 ako aj odporúčania vedúcich 

katedier ako aj garantov nových študijných programov z pracovnej porady (dňa 22.3.2018). 
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Umožním v zmysle Študijného poriadku EU Bratislava na základe žiadosti študentov  

náhradné termíny v zmysle čl. 8 Študijného poriadku EU Bratislava nasledovne: 

 

 

Na základe návrhu vedúcich katedier na komisionálne vyhodnotenie úrovne 

nadobudnutých vedomostí pre študentov, ktorí splnili uvedenú podmienku: 

 

 V zmysle študijného poriadku nezískali hodnotenie z 1 alebo 2 predmetov 

v záverečnom ročníku a podali žiadosť predpísaným spôsobom (1 predmet 

v termíne náhradného hodnotenia 24.5.2018, až po úspešnom absolvovaní bude 

umožnené realizovať 2 predmet - 3.7.2018). 

 Študenti, ktorí nesplnili uvedenú podmienku, t.j. zápočet (3r. EŠ, NDŠ) alebo 

priebežné hodnotenie nezískali ani v opravnom termíne, postupujú v zmysle čl. 8 

odst. 7 Študijného poriadku. Žiadostiam nie je možné vyhovieť. 

 

Umožňujem v zmysle Študijného poriadku EU Bratislava na základe žiadosti 

študentov náhradné termíny v zmysle čl. 8 Študijného poriadku EU Bratislava nasledovne: 

 

Na základe návrhu vedúcich katedier na komisionálne vyhodnotenie úrovne 

nadobudnutých vedomostí pre študentov, ktorí splnili uvedenú podmienku: 

a) V zmysle študijného poriadku nezískali hodnotenie zo skúšky, podali žiadosť 

predpísaným spôsobom. 

Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie a stanovenom 

harmonogramom príslušného akademického roka. Vo výnimočných prípadoch 

môže skúšajúci, prípadne garant predmetu stanoviť aj náhradný termín mimo tohto 

obdobia. 

 

Na základe uvedeného umožňujem absolvovať náhradný termín vzhľadom na 

skutočnosť objektívneho posúdenia úrovne vedomostí, ktoré by komisionálne preukázaným 

spôsobom preukázali dosiahnutie minimálnej hranice t. j. 51 % úrovne vedomostí z daného 

predmetu. 

 

Po ukončení obdobia stanovenom v harmonograme Akademického roka 2017/2018 

pre vykonanie skúšok do 6.7.2018 a splnení predpísaných podmienok absolvovania ostatných 

predmetov ďalšie možnosti realizovať v súlade so Študijným poriadkom EU Bratislava. 

 

 

V Košiciach 10.04.2018 

 

 

 doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

 dekan  

 v.r. 

 


