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3AKO NA UIS

1.UIS nevie nájsť moju 
strednú školu. Čo mám robiť?

Ak UIS nevie identifikovať Vašu strednú školu, môžete ju zadať manuálne po odkliknutí „Iná stredná škola“.
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2. Neprišla mi návratka, čo 
mám robiť?

Ak Vám návratka neprišla, znamená to, že ste nevyplnili  všetky  potrebné  informácie  v  e-prihláške,  
nedodali  povinné  dokumenty  alebo  nezaplatili  poplatok  za  prijímacie  konanie  20€. Ak ste si vyplnili všetky 
potrebné údaje, vedľa sekcie sa Vám zobrazí zelená fajka. 
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3. Dostal som návratku, čo 
mám robiť?
Po  podaní  e-prihlášky  Vám  príde  potvrdenie  do  Vášho  mailu,  že  prihláška  bola  podaná.  
V  prípade,  že  ste  vyplnili  všetko  a  doložili  všetky  povinné  dokumenty,  prihláška  je  teda  úplná  a  následne  
prebieha  spracovanie  prihlášky  študijným  oddelením.  Študijné  oddelenie  odosiela  „Rozhodnutie  o  prijatí/  
podmienečnom  prijatí“.  Na  druhej  strane  rozhodnutia  sú  pokyny  k  e-návratke.
•Podmienečné  prijatie  je  len  vtedy,  ak  uchádzač  nedodal  potrebné  dokumenty  - notárom  overená  
fotokópia  maturitného  vysvedčenia,  prípadne  overené  kópie  diplomu  a  vysvedčenia  za  predchádzajúce  
štúdium.

Prihlasovacie  údaje  a  link  na  návratku  nájdete  na  druhej  strane  rozhodnutia.  Vaše  kroky  by  následne  
mali  viesť  k  potvrdeniu  záujmu  o  štúdium  a  voľbu  spôsobu  platby  školného.

Pri voľbe „Potvrdenie záujmu o štúdium“ záväzne potvrdíte svoj záujem zakliknutím „Záväzne 
potvrdzujem, že hodlám nastúpiť na štúdium definované touto prihláškou: kód študijného programu“ 
a následne voľbu potvrďte klikom na „Potvrdiť záujem o štúdium“.
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Po úspešnom potvrdení záujmu o štúdium Vám UIS vygeneruje nasledovné oznámenie:
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Podstatným krokom je voľba spôsobu úhrady školného, tj. voľba platobného kalendára. Ten si volíte 
na linku is.paneurouni.com/navratka pod možnosťou „Poplatky a školné“. Po kliknutí na túto možnosť 
sa Vám otvorí podstránka, ktorá Vám ponúkne možnosť vybrať si platbu školného jednorazovo za celý 
akademický rok „úhrada školného na celý rok“, platbu školného rozdelené na dve splátky a to jedna 
splátka za jeden semester a druhá splátka za druhý semester „úhrada po semestroch (2 splátky) + 
navýšenie splátky 5%“ alebo rozdelenie školného na 10 mesačných splátok, tj. „mesačné splátky 
(10 splátok) +  navýšenie splátky 10%”. Po voľbe želaného platobného kalendára si svoju voľbu 
potvrdzujete klikom na “Vybrať platobný kalendár”. Pri voľbe spôsobu úhrady školného si dávajte 
pozor, ktorú voľbu vyberáte, lebo si ju už nebudete môcť zmeniť v UIS, ale kontaktovaním študijného 
oddelenia.
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4. Nemám prihlasovacie údaje 
do e-prihlášky. Čo mám robiť? 
V maili, ktorý Vám prišiel po zadaní e-prihlášky si môžete svoje heslo resetovať. Heslo si môžete resetovať aj 
na linku: http://is.paneurouni.com/prihlaska/pregenerovani_hesla. Pri resetovaní hesla je dôležité, aby ste 
zadali svoje rodné číslo a mailovú adresu, ktorú ste pri podávaní e-prihlášky zadávali. Ak ste cudzinec 
a nemáte rodné číslo udelené na území Českej alebo Slovenskej republiky, zadajte svoj dátum narodenia. Je 
dôležité, aby ste zadali rodné číslo a e-mailovú adresu, ktorú ste pri e-prihláške použili. Heslo si môžete 
zmeniť v sekcii „Evidencia e-prihlášok“ na spodnej časti stránky. 

Po zápise na štúdium na Paneurópsku vysokú školu budete zaradený ako študent a do UIS dostanete 
nové prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje dostanete na zápise na študijnom oddelení.
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Platobný kalendár si môžete zvoliť po obdržaní písomného potvrdenia „Rozhodnutie o prijatí, resp. 
podmienečnom prijatí“.  Prihláste sa do e-návratky a následne si platobný kalendár môžete zvoliť 
v špeciálnej aplikácii návratiek na adrese https://is.paneurouni.com/navratka/ a následne klikom na 
„Poplatky a školné“. Na Paneurópskej vysokej škole si môžete vybrať medzi tromi typmi splácania: na 
ročnej báze (školné zaplatíte naraz pred zápisom), na semestrálnej báze (školné platíte pred začiatkom 
semestra, prvýkrát pred zápisom) a na mesačnej báze. Je dôležité, aby ste si zvolili formu platobného 
kalendára do 15.8.2017. Pred tým, než si zvolíte platobný kalendár si rozmyslite, ktorá forma Vám bude 
najviac vyhovovať. Voľba platobného kalendára je záväzná a UIS neumožňuje jeho zmenu. Ak napriek tomu 
potrebujete zmeniť platobný kalendár, kontaktujte študijné oddelenie. Tieto úkony vykonajte v dostatočnom 
predstihu k dátumu zápisu, aby ku dňu zápisu boli peniaze za školné spárované s Vaším účtom v UIS. 
Vytlačený a podpísaný platobný kalendár môžete zaslať alebo priniesť osobne na študijné oddelenie 
príslušnej fakulty.
Platobný kalendár si volíte nasledovne:

5. Kde nájdem platobný 
kalendár?
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Po zvolení želaného spôsobu úhrady školného a potvrdenia voľby si platobný kalendár môžete vytlačiť:

Vytlačený a podpísaný platobný kalendár prineste na zápis, alebo  pošlite/prineste  osobne  pred  zápisom  
na  študijné  oddelenie  príslušnej  fakulty  PEVŠ
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Je dôležité, aby ste termín platby školného dodržiavali tak, ako Vám vyplýva z platobného kalendára a do 
termínu zápisu. Bez pripísanej platby za školné Vám zápis nebude umožnený. Nezabudnite pri platbe 
uviesť váš jedinečný variabilný symbol, ktorý je vygenerovaný UIS, aby vaša platba bola spárovateľná a 
mohla byť uznaná. Peniaze musia byť na účte najneskôr v deň zápisu. Bez toho nebude možné zápis 
vykonať. Potvrdenie o prevode prineste na zápis. 

6. Dokedy mám zaplatiť 
školné?

7. Čo sa stane, ak meškám s 
platbou za školné?
Ak  ste  školné  neuhradili  do  dňa  konania  zápisu,  nebude  Vám  umožnené  zapísať  sa  na  štúdium.
Informačný  systém  to  technicky  neumožňuje,  pokiaľ  nie  je  platba  spárovaná  s  Vaším  variabilným  
symbolom.  Vklady  a  prevody  z  iných  bánk  trvajú  minimálne  24  hod.,  preto  školné  uhraďte  v  dostatočnom  
predstihu.
Pozornosť  tiež  venujte  zmluve  o  štúdiu,  z  ktorej  vyplývajú  penále  z  omeškania.  Riaďte  sa  uvedenými  
dátumami  splatnosti  v  platobnom  kalendári.
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Zmluvu o štúdiu nájdete na adrese is.panuerouni.com/navratka. Tento link ste dostali v návratke, tj. 
Rozhodnutiu o prijatí/ podmienečnom prijatí. Na úvodnej stránke si zvoľte „Poplatky a školné“. Zmluvu si 
vytlačíte kliknutím na možnost „Tlač zmluvy o štúdiu“.

8. Kde nájdem zmluvu o 
štúdiu?

Vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu prineste na zápis, alebo ju môžete poslať, či prinesť  osobne  na  
študijné  oddelenie  danej  fakulty.  
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Uchádzač  o bakalárske  štúdium,  ktorý  do  dňa  zápisu  nepredloží  notárom  overenú  fotokópiu  maturitného  
vysvedčenia,  bol  prijatý  iba  podmienečne.  Podmienečne  prijatý  uchádzač  nemôže  byť  zapísaný.  Aby  ste  
boli  prijatý,  je  potrebné,  aby  ste  odovzdali  všetky  potrebné  dokumenty,  ktoré  ste  dostali  v návratke  a tým  
pádom  aj  overenú  fotokópiu  maturitného  vysvedčenia.  

Pre  uchádzačov  na  magisterský  stupeň  platí  rovnaké  pravidlo  s  rozdielom,  že  je  potrebné,  aby  predložili  
notárom  overenú  fotokópiu  dokladov  o získaní  navyššieho  dosiahnutého  vzdelania,  resp.  doklad  
o ukončení  bakalárskeho  stupňa  štúdia  v príslušnom  odbore/študijnom  programe.

Študenti,  ktorí  ukončili  bakalársky  stupeň  na  Paneurópskej  vysokej  škole    a  pokračujú  v  štúdiu  na  
magisterský  stupeň  nepotrebujú  dokladať  notárom  overené  fotokópie.

9. Musím odovzdať overenú 
fotokópiu maturitného 
vysvedčenia alebo doklady o 
najvyššom získanom 
vzdelaní?
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Je potrebné, aby ste na zápis prišli osobne. Ak z nejakého dôvodu prísť nemôžete, môže Vás zapísať 
osoba, ktorú splnomocníte. Splnomocnenie musí byť notársky overené. Môžete prísť iný termín alebo 
zavolajte na študijné oddelenie a dohodnite si individuálny termín.

10. Musím na zápis prísť 
osobne?

11. Čo mám priniesť na 
zápis?
Na zápis si prineste:
• rozhodnutie o prijatí na štúdium,
• vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu,
• vytlačený a podpísaný platobný kalendár,
• občiansky preukaz,
• notárom overenú fotokópiu rodného listu,
• farebnú fotografiu 3,5 × 4,5 cm,
• originál dokladu o zaplatení školného (poštový poukaz, vklad do banky, výpis z účtu).
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Informácie o zápisoch do prvých ročníkov na jednotlivé fakulty Vám budú komunikované e-mailom 
dostatočne včas. Je dôležité, aby ste na zápis prišli načas podľa uvedeného termínu.

Zápisy na Fakultu práva a Fakultu psychológie sa uskutočnia na Tomášikovej 20 v Ružinove 
a na Fakultu informatiky, Fakultu ekonómie a podnikania a Fakultu masmédií na Tematínskej 10 v Petržalke.

13. Kedy a kde budú zápisy?

12. Nestačí poslať doklady 
poštou?
Platobný kalendár a zmluvu o štúdiu môžete poslať aj poštou. Tieto dokumenty musia byť podpísané.
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14. Čo ak nemôžem prísť na 
zápis v stanovenom termíne?
Ak na zápis nemôžete prísť osobne, môžete zvoliť nasledovné riešenia:
• Poveriť osobu, ktorú splnomocníte na základe notársky overeného splnomocnenia.
• Príďte na náhradný termín zápisu, ktorý zverejní daná fakulta.

Ak žiadna z možností Vám nevyhovuje, zavolajte na študijné oddelenie a dohodnite si individuálny termín.

Ak sme Vám nezodpovedali na všetky otázky, kontaktujte nás na 
kontaktné centrum:

Tel.:+421 904 459 000 
E-mail:  info@paneurouni.com
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15. Kontakty na študijné 
oddelenia a úradné hodiny

FAKULTA PRÁVA

Ak by ste mali otázky ohľadne zápisu do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia na Fakultu práva PEVŠ, kontaktujte
študijné oddelenie a referentku pre bakalárske a magisterské štúdium Miroslavu Švaňovú na telefónnom
čísle +421 2 4820 8824 alebo e-mailom na miroslava.svanova@paneurouni.com. Študijné oddelenie sídli
na Tomášikovej ul. č. 20.

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok 09:00	  – 12:00

Utorok 09:00	  – 12:00

Streda 09:00	  – 12:00

Štvrtok 13:00	  – 15:00

Piatok 09:00	  – 11:00

FAKULTA PSYCHOLÓGIE

Ak by ste mali otázky ohľadne zápisu do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia na Fakultu psychológie PEVŠ, 
kontaktujte študijné oddelenie a referentku pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium, doktorandské
štúdium a rigorózne konanie Mgr. Lenku Sekretárovú na telefónnom čísle +421  2  4820  8871  alebo e-
mailom na lenka.sekretarova@paneurouni.com. Študijné oddelenie sídli na Tomášikovej ul. č. 20.

Úradné	  hodiny	  pre študentov:

Pondelok 09:00	  – 12:00

Utorok 09:00	  – 12:00

Streda 09:00	  – 12:00

Štvrtok 09:00	  – 12:00

Piatok Nestránkový	  deň
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FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA

Ak by ste mali otázky ohľadne zápisu do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia na Fakultu ekonómie a 
podnikania PEVŠ, kontaktujte študijné oddelenie a referentku pre bakalárske a inžinierske štúdium
Janu Naďovičovú na telefónnom čísle +421 2 6820 3610 alebo e-mailom na
jana.nadovicova@paneurouni.com. Študijné oddelenie sídli na Tematínskej ul. č. 10.

FAKULTA MASMÉDIÍ

Ak by ste mali otázky ohľadne zápisu do 1. ročníka Bc. stupňa štúdia na Fakultu masmédií PEVŠ, 
kontaktujte študijné oddelenie a referentku pre bakalárske a magisterské štúdium Martu Hanzlíkovú na
telefónnom čísle +421 2 6820 3613 alebo e-mailom na marta.hanzlikova@paneurouni.com. Študijné
oddelenie sídli na Tematínskej ul. č. 10.

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok 13:00	  – 16:00

Utorok 09:00	  – 12:00

Streda 13:00	  -‐ 16:00

Štvrtok 09:00	  – 12:00

Úradné hodiny pre študentov:
Pondelok 13:00	  – 16:00
Utorok 09:00	  -‐ 12:00
Streda 13:00	  -‐ 16:00
Štvrtok 09:00	  -‐ 12:00

FAKULTA INFORMATIKY

Ak by ste mali otázky ohľadne zápisu na Fakultu informatiky PEVŠ, kontaktujte študijné oddelenie a 
referentku pre bakalárske a magisterské štúdium Jarmilu Hurtošovú na telefónnom čísle +421 2 6820 
3604 alebo +421 2 6820 3651, alebo  e-mailom na jarmila.hurtosova@paneurouni.com. Študijné 
oddelenie sídli na Tematínskej ul. č. 10.

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok 13:00	  – 16:00

Utorok 09:00	  -‐ 12:00

Streda 13:00	  – 16:00

Štvrtok 09:00	  – 12:00
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