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PRÍHOVOR REKTORA

Vážení študenti, vážení kolegovia a členovia akademickej obce PEVŠ,

Otvárame opäť nový školský rok 2022/2023� Dúfali sme, 
že pandémia po ťažkých rokoch pominie� Žiaľ sa tak nestalo 
a aj tento školský rok nás všetkých čaká zostať ostražití a 
opatrní� Očakávam, že viaceré hygienické opatrenia zostanú 
v platnosti� Treba rátať s tým, že môže dôjsť k ich ďalšiemu 
sprísneniu� Som presvedčený, že túto pretrvávajúcu výzvu 
zvládneme� 

Škola bola založená v roku 2004 a dnes môžeme 
konštatovať, že po skromných začiatkoch sme sa prepracovali 
do stredu poľa všetkých vysokých škôl na Slovensku� Tento 
úspech sme dosiahli vďaka našej cieľavedomej a usilovnej 
práci, v ktorej chceme i tento školský rok pokračovať� 

Veľkou výzvou je v krátkej budúcnosti i nasledujúca 
akreditácia, ktorú bude realizovať už nová Akreditačná 
agentúra� Chceme obstáť, musíme sa na to však dobre 
pripraviť� Práve práca na tomto úseku bude obsahom nášho snaženia aj po celý budúci rok� 

Chceme toho dosiahnuť viac� Preto budú i mesiace, ktoré sú pred nami, náročné� V centre 
našej pozornosti bude i ďalej kvalita nielen našich študijných programov, ale dôraz budeme ďalej 
klásť na kvalitu celého vzdelávacieho procesu�

Nemôžeme zabúdať ani na ďalší aspekt a to je výchova nielen odborná, ale zameraná i k 
zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti a rozhľadenosti našich študentov� Preto budeme naďalej 
pokračovať v organizovaní prednášok a diskusií s významnými odborníkmi a osobnosťami z praxe 
a verejného života� K našim základným cieľom patrí i dôsledná realizácia Bolonskej deklarácie, 
osobitne časti zdôrazňujúcej zvýšenie individuálnej práce a zodpovednosti študentov za vlastné 
študijné, ako i odborné výsledky� Našim študentom budeme i naďalej poskytovať možnosť 
internacionálneho štúdia a to či už cez program Erasmus plus, alebo cez bilaterálne dohody našej 
školy�

Výzvy, ktoré budeme v blízkej budúcnosti riešiť sú nemalé a musíme sa zodpovedne pripraviť 
na ich riešenie� Preto bude úlohou nás všetkých rozvíjať naše pracoviská, ktoré budú schopné a 
pripravené zabezpečiť špičkový pedagogický proces, ako i tvorivú výskumnú a vedeckú prácu, 
ktorá je nevyhnutná pri príprave špičkových absolventov�

Uplynulý rok bol v znamení pandémie, ktorá postavila všetky spoločenské oblasti pred veľké 
výzvy a samozrejme aj vysoké školstvo�

Stáli sme pred novou realitou, ktorá nás prinútila k totálnej zmene hlavne v oblasti 
pedagogického vzdelávania� Prešli sme úplne na online vzdelávanie� Ak mám hodnotiť uplynulý 
rok, tak sme túto výzvu úspešne zvládli� Pandemická kríza postavila tak isto aj vedu pred nové 
výzvy, ktoré náš vzdelávací systém úspešne zvládol� Veda sa dostala takto do centra pozornosti 
celej spoločnosti�

Nesmieme zabúdať na naše zdravie, ktoré už viac ako rok je ohrozené� Zodpovedným 
prístupom a rešpektovaním všetkých zdravotných nariadení, ako aj zabezpečením kolektívnej 
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imunity, preukážeme zodpovednosť nielen voči sebe, ale celej našej spoločnosti� Čaká nás teda 
ťažký a náročný rok� Som presvedčený, že ak sa budeme vzájomne podporovať, tak sa úspech 
dostaví�

Prajem Vám učiteľom, zamestnancom, úspešný školský rok, aby sme dosiahli vytýčené ciele 
a výrazne pokročili v rozvoji našej školy� Milí študenti, Vám osobitne prajem úspešný školský 
rok� Bez Vášho aktívneho zapojenia náš spoločný úspech nie je možný, a aj preto si veľmi rád 
kedykoľvek vypočujem Vaše názory a návrhy na zlepšenie�

Želám Vám, ale i nám veľa síl, zdravia, pevnú imunitu, úspech a pohodu v našom spoločnom 
snažení� 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

rektor PEVŠ
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Rektor
Dr�h�c� prof� Ing� Juraj Stern, PhD�

Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
doc� Ing� Zuzana Vincúrová, PhD�

Prorektor pre výskum, 
vedu a grantovú politiku
prof� PhDr� Ľudovít Hajduk, PhD�

FAKULTA PRÁVA

Dekanka  
doc� JUDr� Katarína Šmigová, PhD� LL�M

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a 
zahraničné vzťahy
PhDr� JUDr� Lilla Garayová, PhD�

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, 
doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality
doc� JUDr� Boris Balog, PhD�
 
Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel: +421 2 48 208 816
e-mail: dekan�fp@paneurouni�com

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA

Dekan
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD�

Prodekan pre vzdelávanie a styk s verejnosťou 
Ing� Ivan Brezina, PhD�

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD 
– poverený vedením od 1�10�2022

Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 606
e-mail: dekanat�fep@paneurouni�com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel�: +421 2 48 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni�com

FAKULTY PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
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FAKULTA MASMÉDIÍ

Dekanka
prof� PhDr� Iveta Radičová, PhD�
Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium, 
tajomník fakulty

PHDr� Richard Keklak, PhD�

Prodekan pre vedu a výskum
doc� PhDr� Michal Vašečka, PhD�

Adresa
Fakulta masmédií PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 612 
e-mail: dekanat�fm@paneurouni�com

FAKULTA INFORMATIKY

Dekan
RNDr� Ján Lacko, PhD�

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc� RNDr� Eugen Ružický, CSc�

Prodekan pre pedagogickú činnosť
Funkcia dočasne nie je obsadená

Adresa
Fakulta informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 68 203 639 
e-mail: dekanat�fi@paneurouni�com

FAKULTA PSYCHOLÓGIE

Dekanka
doc� PhDr� Eva Naništová, CSc�

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr� Katarína Hennelová, PhD�

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, 
doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
Mgr� Denisa Newman, PhD�

Adresa
Fakulta psychológie PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel: +421 2 48 208 861
e-mail: dekanat�fps@paneurouni�com
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PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, N.O.

Riaditeľ
RNDr� Michal Mutňanský
Tel�: +421 2 48 208 811
e-mail: michal�mutnansky@paneurouni�com

Ing� Katarína Ďurjak
Tel�: +421 248 208 811
e-mail: katarina�durjak@paneurouni�com

Obchodný riaditeľ
Ing� Roman Hruška, LL�M�, MBA 
Tel�: +421 910 829 281 
e-mail: roman�hruska@paneurouni�com

Ekonomické oddelenie
Ing� Marián Čerňanec
Tel�: +421 2 48 208 805
Email: marian�cernanec@paneurouni�com

Bc� Mária Romančíková
Tel�: +421 2 4820 8842 
e-mail: maria�romancikova@paneurouni�com

Magdaléna Navarová
Tel�: +421 2 4820 8808
e-mail: magdalena�navarova@paneurouni�com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel�: +421 2 48 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni�com

PROSPERITA HOLDING

Prosperita holding a�s� je česká investičná skupina s viac než dvadsaťročnou tradíciou� V 
rámci vzdelávania sú jej členmi aj významné české vysoké školy – Vysoká škola obchodní v 
Prahe a Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave a Prahe� Toto prepojenie vytvára potenciál pre 
spoločnú organizáciu štúdia či podujatí�

Prosperita holding je považovaná za jednu z TOP najväčších rodinných spoločností v Českej 
republike� Do portfólia priemyselného holdingu patrí viac než 30 spoločností a to naprieč odbormi� 
Okrem iného tiež niekoľko významných tovární (Toma, Energoaqua, Karoseria) a fond Prosperita 
– OPF globální� Členstvo v Prosperite nám zabezpečuje stabilitu a posúva naše pôsobenie na 
medzinárodnú úroveň aj v rámci investičného a kapitálového trhu�
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PRACOVISKÁ PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

Kancelár 
Ing� Marcela Galovská, PhD�
Tel�: +421 905 741 097
        +421 248 208 803
e-mail: rektorat@paneurouni�com

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Vedúci: JUDr� Slavomír Rudenko, PhD�
Tel�: +421 248 208 807
e-mail: slavomir�rudenko@paneurouni�com

Ing� Radka Sabová – Straková, PhD�
Tel�: +421 248 208 804
e-mail: radka�strakova@paneurouni�com

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť
Vedúca oddelenia:
PhDr� Alena Mikolajová
Tel�: +421 248208 804,
e-mail: alena�mikolajova@paneurouni�com

Oddelenie pre vedu, výskum, doktorandské 
štúdium a CŽV
PhDr� Miriama Mikulková, PhD�
Tel: +421 268 203 621 
e-mail: miriama�mikulkova@paneurouni�com

Oddelenie ľudských zdrojov PEVŠ n.o.
Mgr� Marta Briestenská 
Tel�: +421 248 208 876
e-mail: marta�briestenska@paneurouni�com

Margita Sikhartová
Tel�: +421 248 208 858
e-mail: margita�sikhartova@paneurouni�com

Oddelenie registratúry
Ing� Ľudmila Tekulová
Tel�:+421 248 208 862
e-mail: ludmila�tekulova@paneurouni�com

Oddelenie marketingu  
Bc� Jakub Majtán
Tel�: +421 917 341 742
e-mail: jakub�majtan@paneurouni�com

Oddelenie IT PEVŠ, n.o.
Vedúci oddelenia:
Bc� Peter Roman
Tel�: +421 905 885 751
e-mail: peter�roman@paneurouni�com

Technická podpora, Prolongácie preukazov
Roman Rosinský
Tel�: +421 905 885 751
e-mail:  roman�rosinsky@paneurouni�com 
preukaz@paneurouni�com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Systémová integrátorka UIS
(Fakulta práva, Fakulta psychológie)
Mgr� Lenka Sekretárová
Tel�: +421 904 459 561
e-mail: lenka�sekretarova@paneurouni�com

Systémový integrátor UIS
(Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta 
masmédií, Fakulta informatiky)
Mgr� Jozef Sisák
Tel�: +421 917 521 298
e-mail: jozef�sisak@paneurouni�com
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AKADEMICKÁ KNIŽNICA PEVŠ NA TOMÁŠIKOVEJ UL.

Vedúca knižnice 
a evidencia publikačnej činnosti
Bc� Katarína Škorvagová
Tel�: + 421 2 48 208 810 (pobočka Tomášikova ul�)
       + 421 2 68 203 602 (pobočka Tematínska ul�)
e-mail: katarina�skorvagova@paneurouni�com 

Katalogizácia knižného fondu a periodík, akvizácia
Knižničné a informačné služby
Mgr� Nora Snopeková
Tel�: +421 2 48 208 859
e-mail: nora�snopekova@paneurouni�com

Ohlasy na publikačnú činnosť 
Knižničné a informačné služby
Zuzana Trebuľová 
Tel�: +421 2 68 203 602
e-mail: kniznica@paneurouni�com
 
Knižničné a informačné služby
Tel�: +421 2 48 208 844 (pobočka Tomášikova ul�)
       +421 2 68 203 634 (pobočka Tematínska ul�)
e-mail: kniznica@paneurouni�com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Akademická knižnica
Tomášikova 20
P�O� BOX 12
821 02 Bratislava 2
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FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
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PRÍHOVOR DEKANA

Milé študentky, milí študenti, 

dovoľte mi, aby som Vás privítal na Fakulte ekonómie a 
podnikania Paneurópskej vysokej školy� Uvedomujem 
si, že zápisom na štúdium na našej fakulte ste uskutočnili 
zásadné životné rozhodnutie, ktoré výrazne ovplyvní Váš 
ďalší profesijný aj osobný život� Som úprimne rád, že ste si 
z bohatej ponuky vysokoškolského štúdia na Slovensku i v 
zahraničí vybrali práve našu fakultu� Chcem Vás ubezpečiť, 
že náš pedagogický zbor urobí všetko pre to, aby sa toto 
Vaše rozhodnutie ukázalo ako správne� Využijeme všetky 
naše dlhými rokmi nahromadené znalosti a skúsenosti na 
to, aby sme Vás pripravili na dynamicky meniaci trh práce�

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy nie je nováčikom na trhu vzdelávania, 
v tomto roku uplynie už pätnásť rokov od jej založenia� Za toto obdobie fakulta prešla 
mnohými pozitívnymi zmenami a v súčasnosti poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia� Na našej fakulte môžete prejsť od bakalárskeho študijného programu až 
po doktorandské štúdium, čo je medzi ekonomickými fakultami na súkromných vysokých školách 
ojedinelé� V rámci poslednej komplexnej akreditácie v roku 2015 sa našej fakulte podarilo znovu 
úspešne akreditovať všetky študijné programy, preto sa o budúcnosť fakulty nemusíme obávať� 

Hlavným krédom našej fakulty je to, že sme tu pre našich študentov, preto urobíme všetko pre 
to, aby ste Vaše vysnívané štúdium úspešne zvládli� Snažíme sa našim študentom vždy vyjsť v 
ústrety a chápeme, že mnohí z Vás už pracujú aj popri štúdiu� Na bakalárskom a inžinierskom 
stupni preto poskytujeme aj možnosť externého štúdia, ktoré sa uskutočňuje cez víkend� 
Študentom tak vytvárame podmienky, aby mohli skĺbiť svoje študijné a profesijné povinnosti� 
Samozrejme, nezabúdame ani na študentov denného štúdia, ktorým sa snažíme rozvrhy vytvoriť 
čo najoptimálnejším spôsobom�

Častou kritikou vysokoškolského štúdia na Slovensku je, že je príliš teoreticky zamerané� Naša 
fakulta sa vždy snažila o to, aby v našich študijných programoch došlo k prepojeniu teoretických 
znalostí s praxou� Mnohí naši pedagógovia pôsobia aj v podnikateľskej sfére a do pedagogického 
procesu zapájame aj manažérov z podnikovej praxe� V posledných rokoch sme nadviazali 
spoluprácu s viacerými významnými firmami a profesijnými združeniami, pričom v len v posledných 
dvoch rokoch sme podpísali memorandá o spolupráci so viacerými firmami, ktorých cieľom je 
sprostredkovať skúsenosti z manažérskej praxe pre študentov FEP prostredníctvom prednášok 
v rámci jednotlivých predmetov výučby a tiež aj vytvoriť možnosti stáží pre študentov fakulty a 
spoluprácu v oblasti záverečných prác� Obzvlášť hrdý som na spoluprácu s firmou Benzinol, ktorá 
poskytla finančnú podporu na vyhlásenie súťaže o najlepšiu záverečnú prácu napísanú študentmi 
FEP�

Globálna pandémia COVID-19 bola veľkou výzvou aj pre našu fakultu, keďže v marci 2020 sme 
museli z jedného týždňa na druhý preniesť vzdelávací proces do online priestoru� V prvých 
týždňoch a mesiacoch sme sa veľa naučili o možnostiach online nástrojov a nasledujúcich 
dvoch akademických rokoch sme plne zabezpečili proces výučby prostredníctvom kombinácie 
prezenčnej a online výučby� Po doterajších skúsenostiach môžem s istotou napísať, že ak bude 
vzhľadom na pandemickú situáciu potrebné, vieme zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie 
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aj pomocou online nástrojov� Verím ale, že v nasledujúcom akademickom roku sa s našimi 
študentmi budeme stretávať už prevažne osobne, keďže vzdelávacie a kreatívne procesy predsa 
len prebiehajú lepšie, ak sa vidíme osobne v prednáškových miestnostiach� 

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítal na našej fakulte a poprial vám veľa úspechov 
vo Vašom štúdiu� Nezabúdajte na to, že sme tu pre Vás, preto neváhajte v prípade akýchkoľvek 
otázok alebo problémov kontaktovať naše študijné oddelenie, prodekana pre vzdelávanie alebo 
priamo mňa� Verím tomu, že spoločným úsilím všetko zvládneme a kvalitné vzdelanie získané na 
našej fakulte úspešne využijete na pracovnom trhu�

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. 
dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ
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VEDENIE FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ

Dekan
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD�
tel�:  +421 268203 608
E-mail: dekan�fep@paneurouni�com

Prodekan pre vzdelávanie a styk  
s verejnosťou 
Ing� Ivan Brezina, PhD� 
tel�:  +421 268203 607
E-mail: ivan�brezina@paneurouni�com 

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné 
vzťahy
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD� 
– poverený vedením od 1�10�2022
tel�: +421 268203 608 
E-mail: dekan�fep@paneurouni�com

Tajomníčka fakulty
Ing� Stanislava Veselovská, PhD�
tel�:  +421 268203 605 
E-mail: stanislava�veselovska@paneurouni�com 

Adresa 
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania 
Tematínska 10
851 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tomášikova 20
P�O�BOX 12
820 09 Bratislava 29

AKADEMICKÝ SENÁT 

Predseda:    
prof� RNDr� Beáta Stehlíková, CSc�
Podpredsedníčka za zamest. časť: 
zatiaľ neobsadené
Podpredsedníčka za štud. časť:
Alexandra Jašurková
Tajomníčka:   
Ing� Eva Čimová

Členovia 
Zamestnanecká časť:  

prof� Ing� Eva Cihelková, CSc�
Dr� Martin Čepel, PhD�, MBA
doc� Ing� Marek Csabay, PhD�
Ing� Jarmila Hurtošová

Študentská časť
Aneta Biceková
Jana Hankovská
Martin Kollár
Matej Wzoš

ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FAKULTY
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VEDECKÁ RADA 

Predseda
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD�

Členovia
Dr� h �c� prof� Ing� Juraj Stern, PhD�
prof� RNDr� Beáta Stehlíková, CSc�
prof� Ing� Eva Cihelková, CSc�
prof� Ing� Juraj Sipko, PhD�, MBA�
prof� PhDr� Ľudovít Hajduk, PhD�
doc� Ing� Soňa Chovanová Supeková, PhD�
doc� Ing� Zuzana Vincúrová, PhD�
doc� Ing� Marek Csabay, PhD�
doc� RNDr� Eugen Ružický, CSc�
Ing� Ivan Brezina, PhD�

Externí členovia
prof� Ing� Jaroslav Belás, PhD�
prof� Ing� Tomáš Klieštik, PhD�
prof� Ing� Beáta Gavurová, PhD�, MBA
prof� Ing� Marek Vochozka, Ph�D�, MBA, Dr� h� c� 
doc� Ing� Zuzana Tučková, PhD�
doc� Ing� Aleksandr Ključnikov, Ph�D�

PRACOVISKÁ FAKULTY

Sekretariát dekana:
Ing� Eva Čimová  
tel�: +421 268203 606
E-mail: dekanat�fep@paneurouni�com

Referentka pre doktorandské štúdium:
Ing� Eva Čimová 
tel�: +421 268203 606 
E-mail: dekanat�fep@paneurouni�com

Študijné oddelenie:
Vedúca: Ing� Jarmila Hurtošová
tel�: +421 268203 604
E-mail: studijne�fep@paneurouni�com

Jana Naďovičová - referentka študijného 
oddelenia FEP
tel�: +421 268203 610
E-mail: jana�nadovicova@paneurouni�com
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ÚSTAVY FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ

ÚSTAV EKONOMIKY

Vedúca ústavu
doc� Ing� Zuzana Vincúrová, PhD�
tel�: +421 268203-653
e-mail: zuzana�vincurova@paneurouni�com

Pracovníci ústavu
prof� RNDr� Beáta Stehlíková, CSc�
Ing� Ivan Brezina, PhD�
Ing� Stanislava Veselovská, PhD�

Dr� habil� Ing� Eva Jančíková, PhD� (externá)
Dr� habil� Renáta Machová, Ph�D� (externá)
Ing� Ivona Ďurinová, PhD�(externá)
Ing� Lucia Mičeková, PhD� (externá)
JUDr� Edita Hajnišová, PhD� (externá)

Doktorandi
Ing� Roman Hruška, LL�M�, MBA
Mgr� Blanka Borovková
Ing� Veronika Šanderová, MSc�
Ing� Monika Zacharová

ÚSTAV  MEDZINÁRODNÉHO  PODNIKANIA

Vedúci ústavu
doc� Ing� Tomáš Dudáš, PhD�
tel�: +421 268203-608
e-mail: tomas�dudas@paneurouni�com

Pracovníci ústavu
prof� Ing� Eva Cihelková, CSc�
prof� Ing� Juraj Sipko, MBA, PhD�
doc� Ing� Marek Csabay, PhD�

doc� Ing� Artan Qineti, PhD� (externý)
Ing� Ľubomír Miček, PhD� (externý)
Mgr� Ing� Erika Jurišová, PhD� (externá)
Mgr� Ivana Kapráliková, PhD� (externá)
Ing� Marcela Galovská, PhD� (externá)
doc� RNDr� Alžbeta Ivaničková, CSc� (externá)

Doktorandi
Apaydin Nesrin, MSc�
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ÚSTAV MANAŽMENTU A MARKETINGU

Vedúci ústavu
Ing� Anna Kotásková, PhD� 
– poverená vedením od 1�10�2022
e-mail: anna�kotaskova@paneurouni�com

Pracovníci ústavu
Dr� h� c� prof� Ing� Juraj Stern, PhD�
prof� Ing� Jaroslav Belás, PhD�
doc� Ing� Jiří Dědina, CSc�
doc� Ing� Aleksandr Ključnikov, Ph�D�
Dr� Martin Čepel, PhD�, MBA

Ing� Tomáš Halán, PhD�(externý)
Ing� Radka Straková, PhD� (externá)
Mgr� at Mgr� art� Adam Solga, PhD�
doc� Ing� Soňa Chovanová Supeková (externá)
prof� Ing� Dušan Baran, Ph�D� (externý)

Doktorandi
Ing� Mgr� Marián Díreš
Ing� Ladislav Fabo
Ing� Janíková Jana, MBA
Ing� Procházková Michaela
Ing� Drahošová Jana
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PROFIL FAKULTY A JEJ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je koncipované ako:

• 3-ročné (4-ročné v externej forme) bakalárske štúdium (ukončené udelením 
akademického titulu „bakalár“), na ktoré nadväzujú

• 2-ročné (2,5 ročné v externej forme) inžinierske štúdium (ukončené udelením 
akademického titulu „inžinier“) a 

• 3-ročné denné doktorandské štúdium (ukončené udelením akademického titulu 
„philosophiae doctor“)� 

Štúdium sa člení na ročníky a semestre� Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: 
povinné, povinne voliteľné a výberové predmety�

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY
1. STUPEŇ

Študijný odbor: Ekonómia a manažment »

Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania

2. STUPEŇ

Študijný odbor: Ekonómia a manažment »

Študijný program: : Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

3. STUPEŇ

Študijný odbor: Ekonómia a manažment »

Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU  
„EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU“ 

Študijný program „Ekonomika a manažment podnikania“ je zaradený do študijného odboru 
„Ekonómia a manažment“� Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov spravovaných 
Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 8 a tvorí oblasť poznania (§ 50, ods�1 Zákona 
č� 131/2002 Z� z�), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods� 1 Zákona č� 131/2002 Z� 
z�) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie 
alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu� Študijný odbor „Ekonómia 
a manažment“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej vo Vyhláške Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č� 244/2019 študovať v:

• prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc�); 

• druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing�)� Predpokladá sa, že absolvent ukončil 
prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonómia a manažment“ 

• so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky; 

• treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD�) 
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Absolventi študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“ sú spôsobilí vykonávať 
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania („Bc�“) funkcie určené pre podnikových ekonómov so 
znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a pripravených 
riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy� Sú  schopní vykonávať stredné 
ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku� 

Po úspešnom ukončení štúdia v tomto študijnom programe na fakulte jeho absolventi budú môcť 
podľa platných predpisov pokračovať štúdiom na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania 
v rámci študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ alebo 
„Ekonomika a manažment podniku“ v odbore „Ekonómia a manažment“� 

Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske štúdium), v ktorom dosiahnu titul „Ing�“, sú 
absolventi Fakulty ekonómie a podnikania s profilom podnikového manažéra schopní riešiť zložité 
ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku� Disponujú znalosťami  potrebnými 
na vedenie tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov� Sú schopní formulovať 
podnikovú politiku a stratégiu, vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažéri 
univerzalisti, alebo špecialisti�  

Po absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto študijnom odbore 
(„PhD�“ - philosophiae doctor) ovládajú vedecké metódy skúmania a riešenia problémov 
v  oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a  rôznorodých aspektov pôsobiacich v  oblasti 
medzinárodného podnikania� Majú znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu 
podniku v prospech jeho ekonomických výsledkov v domácom aj medzinárodnom kontexte� 
Sú schopní vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o dlhodobom smerovaní 
podniku� Uplatnia sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako 
základ pre riešenie problémov teórie aj hospodárskej praxe� 

CHARAKTERISTIKA ODBORNÉHO PROFILU ABSOLVENTOV ŠTUDIJ-
NÉHO PROGRAMU „EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKANIA“

Absolventi študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“ bakalárskeho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania dokážu analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho 
okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia� Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy 
na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä 
z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového 
procesu� Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, 
práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a 
informatiky� Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch� Uplatnia sa v 
rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore� Vzhľadom na odborné komunikačné 
zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom  ekonomickom prostredí ako sú 
napr� spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod� 
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ZAMERANIA VRÁMCI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa 
štúdia nové študijné zamerania� Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov� Študenti tak 
majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom 
kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez 
problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore�

ÚČTOVNÍCTVO, DANE A FINANČNÉ PORADENSTVO 
Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z účtovníctva podnikateľských subjektov, zo zdanenia 

podnikateľských subjektov a z podnikateľského rozhodovania� Zameranie je zacielená na získanie 
vedomostí, na základe ktorých možno vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov, 
manažérov vo vlastných firmách so základnou znalosťou ekonomických a manažérskych vzťahov� 
Štúdium pripraví ekonóma na oblasť účtovníctva, daní a finančného poradenstva� Dokáže tak 
analyzovať a riešiť teoretické a praktické problémy v uvedených oblastiach, bez ktorých nemôže 
existovať žiaden podnikateľský subjekt� 

Absolvent sa uplatní najmä v malých a stredných podnikoch, v súkromnom sektore, ale aj v 
medzinárodnom prostredí – v podnikoch so zahraničnou účasťou alebo v zahraničných firmách 
na pozíciách stredného manažmentu� Absolvent dokáže vyhodnocovať, analyzovať a navrhovať 
vhodné postupy pre účtovnú, daňovú a poradenskú oblasť� V podnikateľskom subjekte je 
schopný zostaviť účtovnú závierku, vyčísliť základ dane a posúdiť daňovú povinnosť� V interakcii 
s odborníkmi z praxe dokáže riešiť zložitejšie problémy v oblasti účtovníctva, daní a finančného 
poradenstva� Má tiež znalosti z finančného účtovníctva a vie analyzovať účtovnú závierku a riešiť 
konkrétne problémy z praxe podnikov� Zároveň dokáže poskytovať finančné poradenstvo pre malé 
a stredné podniky� Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát�

MANAŽMENT STARTUPOV
Startupisti, ktorí sa vzdelávajú, dokážu podľa svetových prieskumov zarobiť až 7-násobok 

priemerného platu� Potrebné vzdelanie zabezpečí študijné zameranie Manažment startupov� 
Orientuje sa na problematiku začínajúcich inovatívnych podnikov s potenciálom globálneho rastu 
a umožňuje im nahliadnuť do systémov ich fungovania� Pripraví ich na potenciálne problémy, ktoré 
startupistov a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú� 

Zameranie pripraví absolventa na to ako čeliť ekonomickým a manažérskym výzvam startupov 
a malých začínajúcich firiem� Po úspešnom ukončení štúdia bude zvládať problematiku riadenia 
podniku a vedieť, ako myslieť globálne a realizovať v podniku expanziu i prienik na zahraničné 
trhy� Absolvent si vie vypracovať konkurenčnú analýzu, ale aj  pripraviť životaschopný biznis plán 
a zabezpečiť získavanie financií na nevyhnutný rast� Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných 
predmetov získa študent certifikát�
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ŠTÚDIUM NA FEP PEVŠ S MOŽNOSŤOU ZÍSKANIA DVOCH 
DIPLOMOV - V ODBORE EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKANIA 
A PROFESIJNÉHO DIPLOMU BBA V ODBORE CESTOVNÝ RUCH

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) v spolupráci s českou 
Vysokou školou obchodní v Prahe, o�p�s� ponúka záujemcom o štúdium unikátnu možnosť získať 
hneď dva tituly (Bc� a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného denného štúdia v Bratislave�

Uchádzači o štúdium akreditovaného bakalárskeho študijného programu Ekonomika a 
manažment podnikania na FEP PEVŠ môžu vďaka medzinárodnej zmluve medzi PEVŠ a Vysokou 
školou obchodní v Prahe absolvovať aj profesijné BBA štúdium� Podmienkou je absolvovanie 
20 povinných a povinne voliteľných predmetov bakalárskeho študijného programu FEP a 4 
voliteľných predmetov so zameraním na cestovný ruch� Výsledkom je možnosť obdržať súčasne s 
diplomom bakalár aj profesijný titul BBA, ktorý udeľuje Vysoká škola obchodní v Prahe v súlade s 
§ 60 českého zákona č� 111/1998 Sb� o vysokých školách�

Popis štúdia BBA od Vysokej školy obchodní v Prahe

Vysoká škola obchodní v Prahe, o�p�s� uskutočňuje profesijne orientovaný študijný program 
BBA v odbore Cestovný ruch v súlade s § 60 zákona č� 111/1998 Sb� o vysokých školách� Obvyklá 
dĺžka štúdia sú 2 roky�

Na základe zmluvy s PEVŠ, Vysoká škola obchodní v Prahe uzná študentom 20 predmetov, 
ktoré sa svojim obsahom a rozsahom zhodujú s predmetmi bakalárskeho štúdia na PEVŠ a s 
podmienkou absolvovania minimálne 4 voliteľných predmetov udelí profesijný titul BBA v odbore 
Cestovný ruch�

Zoznam predmetov voliteľných:

• Kongresový cestovný ruch

• Technika služieb cestovného ruchu I�

• Technika služieb cestovného ruchu II�

• Udržateľný rozvoj cestovného ruchu

• Projektové riadenie v cestovnom ruchu

• Leadership

• Geografia cestovného ruchu

• Základy obchodnej komunikácie a etiky

• Inovácie v cestovnom ruchu

• Marketing a sociálne siete
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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DRUHÉHO STUPŇA 
ŠTUDIJNÉHO ODBORU „EKONÓMIA A MANAŽMENT“ 

„Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ je študijný program ponúkaný na 
Fakulte ekonómia a podnikania spadajúci do odboru „Ekonómia a manažment“, ktorý je vedený v 
sústave študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod ako oblasť poznania (§ 
50 ods� 1 zákona č� 131/2002 Z� z�), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods� 1 Zákona 
č� 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť - kompetenciu vykonávať činnosti s podporou 
vedeckých metód poznania 

z oblasti zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií� 

Študijný odbor „Ekonómia a manažment“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva SR platnej od 1� septembra 2019 študovať v:

• prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc�) so štandardnou dĺžkou 3 roky; 

• druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing�) so štandardnou dĺžkou 2 roky� Predpokladá sa, 
že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonómia a manažment“ 
alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore� Pre uchádzačov, ktorí ukončili 
prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný 
program 

• so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky; 

• treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD�) 

Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske štúdium), v ktorom dosiahnu titul „Ing�“, sú 
absolventi Fakulty ekonómie a podnikania s profilom podnikového manažéra schopní riešiť zložité 
ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku� Disponujú znalosťami  potrebnými 
na vedenie tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov� Sú schopní formulovať 
podnikovú politiku a stratégiu, vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažéri 
univerzalisti, alebo špecialisti� Po absolvovaní štúdia na druhom stupni vysokoškolského 
vzdelávania môžu absolventi pokračovať na doktorandskom štúdiu v rámci študijného odboru�  

Akreditácia študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ je 
zaradená do sústavy študijných programov v rámci študijného odboru „Ekonómia a manažment“ 
nadväzuje na uvedené požiadavky študijného odboru s cieľom zabezpečiť na fakulte vzdelávanie 
a vedecký výskum v oblasti ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín� 
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CHARAKTERISTIKA ODBORNÉHO PROFILU ABSOLVENTOV 
ŠTUDIJNÉHO ODBORU „EKONÓMIA A MANAŽMENT“

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v programe „Ekonomika a manažment 
medzinárodného podnikania“ sú pripravovaní na to, aby boli schopní na potrebnej profesionálnej 
úrovni vykonávať všetky výkonné, príp� manažérske funkcie v predmetnej oblasti� Obsah i 
charakter ich štúdia im umožňuje získať rozsiahle vedomosti a osobné odborné predpoklady 
kompetentne riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým 
životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti� Získané  profesionálne návyky a schopnosti 
tímovej práce predurčujú absolventov študijného odboru na riadiacu prácu, postupne na všetkých 
stupňoch riadenia� Profil absolventov programu „Ekonomika a manažment medzinárodného 
podnikania“ vychádza z vecných a systémových predpokladov úspešného zvládnutia komplexu 
všeobecnejších vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a 
taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, tendencií vývoja konkrétnych 
medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít� 

S rastúcou internacionalizáciou podnikania rastie aj význam medzinárodných logistických 
systémov v najširšom slova zmysle� Preto sú absolventi špecializácií medzinárodné podnikanie 
a manažment podniku vysoko kvalifikovanými ekonomickými odborníkmi schopnými analyzovať, 
hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických 
systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike� 

Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je 
ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od 
náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe� Po absolvovaní štúdia ovládajú 
techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, sú 
oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami� 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
„EKONOMIKA A MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA“ 
PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný program tretieho stupňa „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ 
vedený v sústave  študijných programov v rámci študijného odboru   „Ekonómia a manažment“ 
bol zaradený do programov fakulty s cieľom zabezpečiť vzdelávanie a vedecký výskum v oblasti 
ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín� 
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a)   Študijná časť študijného programu:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia: 

Analyticko–syntetické fundamenty vedeckého skúmania ekonomických a medzinárodných 
podni¬kateľských faktorov, a to vo vzájomných súvislostiach, prepojeniach i anta¬gonizmoch� 
Využívanie vedeckých metód, matematických a štatistických metód, skúmanie konjun-kturálnych 
vplyvov na vývoj v predmetnej problematike, ich kvantifikácia a iné� Koncipovanie prípadových 
štúdií riešiacich konkrétne podnikateľské situácie v jednotlivých oblastiach medzi¬národného 
podnikania� K nosným témam jadra znalostí možno zaradiť poznatky z problematiky 
makroekonomickej teórie v oblasti medzinárodného podnikania, mikro-ekonomickej teórie v 
oblasti medzinárodného podnikania, medzinárodného podnikania  v reprodukčnom procese, 
postavenia firmy alebo podniku a jeho adaptácie na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí, 
systému svetovej ekonomiky a jej globalizácie, vývoja jednotlivých aspektov medzinárodného 
obchodu, strategického manažmentu a marketingu a jeho úloh v rozvoji firmy, medzinárodného 
platobného styku a medzinárodných menových vzťahov, práva v trhovej ekonomike, techniky 
operácií v zahraničnom obchode, stratégie medzinárodného podnikania, konkurencieschopnosti 
v medzi¬národnom obchode a postavenia konkurenčných výhod, informatizácie a e–businessu v 
medzinárodnom podnikaní�

Študijná časť programu má rozsah 60 kreditov�

b) Vedecká časť študijného programu obsahuje:

• skúmanie rôznych vedeckých problémov z problematiky medzinárodného podnikania,

• výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z daného odboru,

• spracovanie informácií a ich prezentácia na vedeckých zasadnutiach a v publikačných 
výstupoch,

• vypracovanie vedeckej štúdie, ktorá na príslušnej úrovni generovanej 3� stupňom vzdelania 
v študijnom odbore „Medzinárodné podnikanie“ prezentuje nadobudnuté vedecko-
výskumné poznatky a novozískané manažérske  zručnosti, obhajoba dizertačnej práce 
(riešenie nového problému, resp� rozpracovanie prístupov k riešeniu existujúceho problému)� 

Vedecká časť programu má rozsah 120 kreditov�

CHARAKTERISTIKA ODBORNÉHO PROFILU ABSOLVENTOV 
ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU „EKONOMIKA A MANAŽMENT 
MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA“ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

        Profil absolventov tohto študijného programu je koncipovaný súborom odborných poznatkov 
a znalostí z oblasti medzinárodného podnikania� Sústreďuje sa predovšetkým na skúmanie 
zložitých súvzťažností dotýkajúcich sa vývoja medzinárodného podnikateľského prostredia a 
adaptačných procesov firiem a podnikov� Skutočnosť, že predmetom vedeckého skúmania je 
svojím obsahom interdisciplinárna oblasť ekonomiky, podliehajúca neustálym vývojovým zmenám, 
si vynucuje veľmi pružnú vnútornú reagenciu v tvorbe obsahu tohto stupňa štúdia� Predpokladá 
sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne 
pripravenými odborníkmi, ktorí úspešným ukončením tohto štúdia nadobudnú najvyššiu úroveň 
v predmetnej problematike� Svoje uplatnenie nachádzajú nielen v oblasti vedeckej práce na 
univerzitách, výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, 



24

ale aj ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách� 
Osobitné uplatnenie sa predpokladá v rôznych medzinárodných organizáciách, zahraničných 
firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod�

a) Teoretické vedomosti

         Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného 
podnikania“ v študijnom odbore „Ekonómia a manažment“:

• nadobúdajú vedecké poznatky v predmetnej oblasti, erudovane analyzujú spoločensko-
ekonomické, makro- a mikroekonomické súvislosti

• formulujú vedecky odôvodnené a v praxi reálne využiteľné prístupy k riešeniu problémov v 
oblasti medzinárodného podnikania� 

   Z uvedeného dôvodu sa doktorandské štúdium orientuje na získavanie poznatkov z týchto 
odborných okruhov: Svetová ekonomika a jej globalizácia; Medzinárodný obchod a jeho 
teritoriálno-tovarové aspekty; Medzinárodný platobný styk a Medzinárodné menové vzťahy; 
Adaptačné procesy podnikateľskej sféry na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí; 
Konkurenčné výhody a ich úloha v ekonomike�

b)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

       Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného 
podnikania“:

• si osvojujú zásady práce a jej organizácie v oblasti vedy a výskumu, schopnosť analyzovať 
ekonomické problémy a formulovať ich možné riešenia, tímovú prácu, schopnosť 
kvalifikovane obhajovať svoje návrhy na riešenie konkrétnych ekonomických situácií, 
navrhovať strategické riešenia zohľadňujúce makro- a mikroekonomické súvislosti a iné, 

• rozvíjajú študijný program „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ 
v súlade s opisom študijného odboru „Ekonómia a manažment“ a jeho jednotlivé 
aspekty v oblasti jeho vedecko-výskumného zázemia, ako aj v oblasti jeho realizačného 
inštrumentária�
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Otvorenie akademického roka��������������������������������������������������������������������������������������������28.09.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na  I� stupeň štúdia  v akad� r� 2022/2023�������������������    do 30�9�2022
Termín na odovzdanie prihlášok na II� stupeň štúdia  v akad� r� 2022/2023������������������   do 30�9�2022
Termín na odovzdanie prihlášok na III� stupeň štúdia v akad� r� 2022/2023����������������� do 31�08�2022

ZIMNÝ SEMESTER OBDOBIE
Zápis študentov    05�09�2022 – 14�09�2022

Výučba – D    26�09�2022 – 16�12�2022 

Konzultácie – EX    01�10�2022 – 17�12�2022

Vianočné prázdniny    21�12�2022 – 31�12�2022

Skúškové obdobie  -   D/EX    12�12�2022 – 04�02�2023

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra
   01�11�2022 (utorok), 17�11�2022 

(štvrtok)

LETNÝ SEMESTER OBDOBIE
Výučba (1� a 2� ročník) – D 06�02�2023 – 28�04�2023

Výučba (3� ročník) – D 06�02�2023 – 14�04�2023

Konzultácie (1� a 3� ročník) – EX 11�02�2023 – 29�04�2023

Konzultácie (4� ročník) – EX 11�02�2023 – 15�04�2023

Termín odovzdania záverečnej práce 27�04�2023 do UIS

Skúškové obdobie (1� a 2� ročník – D a 3� ročník - EX) 01�05�2023 – 30�06�2023

Skúškové obdobie (3� ročník – D a 4� ročník - EX) 10�04�2023 – 20�05�2023

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc� – D/EX 21�05�2023

Štátne skúšky Bc� – D/EX – riadny termín 12�06�2023 – 16�06�2023

Promócie 04�07�2023  

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra
06�01�2023 (piatok), 7�04�2023 
(piatok), 10�04�2023 (pondelok)

Prázdniny 01�07�2023 – 31�08�2023 

Termín odovzdania záverečnej práce 02�07�2023 do UIS

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc� – D/EX 30�07�2023

Štátne skúšky – Bc� – D/EX – opravný termín 21�08�2023 – 25�08�2023
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II. STUPEŇ ŠTÚDIA  –  INŽINIERSKE ŠTÚDIUM     

ZIMNÝ SEMESTER OBDOBIE
Zápis študentov 05�09�2022 – 14�09�2022

Výučba – D 26�09�2022 – 16�12�2022

Konzultácie – EX (1� a 2� ročník) 01�10�2022 – 17�12�2022

Konzultácie – EX (3� ročník) 01�10�2022 – 03�12�2022

Vianočné prázdniny 21�12�2022 – 31�12�2022

Skúškové obdobie (1� a 2� ročník) -  D, EX 12�12�2022 – 04�02�2023

Skúškové obdobie  (3� ročník) – EX      03�12�2022 – 14�01�2023

Termín odovzdania záverečnej práce (externé štúdium) 08�12�2022 do UIS

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr�/Ing� -  EX 15�01�2023

Štátne skúšky Mgr�/Ing� -  EX  - riadny termín 30�01�2023 – 31�01�2023

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra
01�11�2022 (utorok),  
17�11�2022 (štvrtok)

Promócie Ing�- EX 17�02�2023

LETNÝ SEMESTER OBDOBIE
Výučba (1� ročník) – D     06�02�2023 – 28�04�2023

Výučba  (2 ročník ) – D     06�02�2023 – 14�04�2023

Konzultácie (1� a 2� ročník) – EX     11�02�2023 – 29�04�2023

Termín odovzdania záverečnej práce 27�04�2023 do UIS

Skúškové obdobie (1�ročník)  D     24�04�2023 – 30�06�2023

Skúškové obdobie ( 2� ročník)  D 10�04�2023 – 13�05�2023

Skúškové obdobie (1� a 2�  ročník)  EX     24�04�2023 – 30�06�2023

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Ing� – D 14�05�2023 

Štátne skúšky Ing� – D – riadny termín 29�05�2023 – 31�05�2023

Štátne skúšky Ing� - EX  - opravný termín 29�05�2023 – 31�05�2023

Promócie 04�07�2023  

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra
06�01�2023 (piatok), 07�04�2023 
(piatok), 10�04�2023 (pondelok)

Prázdniny 01�07�2023 – 31�08�2023 

Termín odovzdania záverečnej práce 02�07�2023 do UIS

Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Ing� – D/EX 30�07�2023

Štátne skúšky – Ing� – D/EX – opravný termín 21�08�2023 – 25�08�2023
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III. STUPEŇ ŠTÚDIA  –  DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM     

ZIMNÝ SEMESTER OBDOBIE
Zápis študentov 05�09�2022 – 16�09�2022

Výučba 19�09�2022 – 09�12�2022

Konzultácie (externé štúdium) 19�09�2022 – 09�12�2022

Vianočné prázdniny 21�12�2022 – 31�12�2022

Skúškové obdobie 12�12�2022 – 27�01�2023

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra
01�11�2022 (utorok), 
17�11�2022 (štvrtok)  

LETNÝ SEMESTER OBDOBIE
Výučba 30�01�2023 – 21�04�2023

Konzultácie (externé štúdium) 30�01�2023 – 21�04�2023

Skúškové obdobie 24�04�2023 – 30�06�2023

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 31�03�2023

Dizertačné skúšky 15�05�2023 – 19�05�2023

Predloženie dizertačnej práce na Internú fakultnú obhajobu do 27�02�2023

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (júnový 
termín obhajoby)

do 01�05�2023

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce (augustový 
termín obhajoby)

do 12�06�2023

Obhajoby dizertačných prác (júnový termín) 19�06�2023 – 23�06�2023

Obhajoby dizertačných prác (augustový termín) 21�08�2023 – 25�08�2023

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra
06�01�2023 (piatok), 15�04�2023 
(piatok), 10�04�2023 (pondelok)

Prázdniny 01�07�2023 – 31�08�2023
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DENNÁ FORMA

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                        
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:         

 

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment podnikania
prvý
denná
3 roky
bakalár (v skratke „Bc�“)

1.-3. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY
1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH

1 PP Matematika I� 5 4

2 PP Informatika 5 4

3 PP Podniková ekonomika 5 4

4 PP Ekonomická teória 5 4

5 PP Základy práva 5 4

6 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ I� 5 4

7 PP Štatistika 5 4

8 PP Manažment 5 4

9 PP Marketing 5 4

10 PP Mikroekonómia 5 4

11 PV Hospodárska politika
Mikroekonómia rodiny 5 4

12 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ II� 5 4

13 PP Účtovníctvo 5 4

14 PF Podnikové financie 5 4

15 PP Financie 5 4

16 PF Finančná analýza 5 4

17 PP Makroekonómia 5 4

18 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ III� 5 4

19 VP Výberový predmet 1 2 2

20 PF Podnikové plánovanie 5 4

21 PF Podnikateľské rozhodovanie 5 4

22 PF Medzinárodný obchod 5 4

23 PP Seminár k záverečnej práci I 2 2

24 PV Finančná matematika
Obchodné právo 5 4
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1.-3. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY
1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH

25 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ IV� 5 4

26 VP Výberový predmet 2 2 2

27 PP Daňovníctvo 5 4

28 PP Kontroling 5 4

29 PP Svetová ekonomika 5 4

30 PP Manažment ľudských zdrojov 5 4

31 PP Bankovníctvo 5 4

32 PP Seminár k záverečnej práci II 2 2

33 VP Výberový predmet 3 2 2

34 PP Podnikanie v malých a stredných 
podn� 5 4

35 PP Seminár k záverečnej práci III 2 2

36 PV Manažérske cvičenia 
Manažment výroby 5 4

37 VP Výberový predmet 4 2 2

38 VP Výberový predmet 5 2 2

39 VP Výberový predmet 6 2 2

40 PP Štátna záverečná skúška 12

Legenda: PF - profilový predmet, PP – povinný predmet, PV – povinne-  voliteľný predmet,  
VP – výberový predmet�

Všetky predmety sú ukončené skúškou� Predmety Seminár k záverečnej práci I/II/III sú 
ukončené zápočtom kreditov� 
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                        
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:         

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment podnikania
prvý
externá
4 roky
bakalár (v skratke „Bc�“)

1.-4. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY
1 2 3 4 5 6 7 8

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH

1 PP Matematika I� 5 20

2 PP Ekonomická teória 5 20

3 PP Podniková ekonomika 5 20

4 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ I� 5 16

5 PP Štatistika 5 20

6 PP Manažment 5 20

7 PP Marketing 5 20

8 PV Finančná matematika 
Obchodné právo 5 16

9 PV Hospodárska politika 
Mikroekonómia rodiny 5 16

10 PP Informatika 5 20

11 PP Základy práva 5 20

12 PP Účtovníctvo 5 20

13 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ II� 5 16

14 VP Výberový predmet 1 2 16

15 PP Mikroekonómia 5 20

16 PF Podnikové financie 5 20

17 PF Podnikateľské rozhodovanie 5 20

18 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ III� 5 16

19 VP Výberový predmet 2 2 16

20 PP Financie 5 20

21 PF Finančná analýza 5 20

22 PP Makroekonómia 5 20

23 PV Ekonomická komunikácia AJ/NJ IV� 5 16

24 VP Výberový predmet 3 2 16

25 PF Podnikové plánovanie 5 20

26 PF Medzinárodný obchod 5 20
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1.-4. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY
1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH

27 PP Daňovníctvo 5 20

28 PP Seminár k záverečnej práci I 2 8

29 VP Výberový predmet 4 2 16

30 PP Kontrolling 5 20

31 PP Svetová ekonomika 5 20

32 PP Manažment ľudských zdrojov 5 20

33 PP Seminár k záverečnej práci II 2 8

34 PV Výberový predmet 5 2 16

35 PP Bankovníctvo 5 20

36 PP Podnikanie v malých a stredných 
podn� 5 20

37 PP Seminár k záverečnej práci III 2 16

38 PV Manažérske cvičenia 
Manažment výroby 5 16

39 VP Výberový predmet 6 2 16

40 PP Štátna záverečná skúška 12

Legenda: PF - profilový predmet, PP – povinný predmet, PV – povinne-  voliteľný predmet,  
VP – výberový predmet�

Všetky predmety sú ukončené skúškou� Predmety Seminár k záverečnej práci I/II/III sú 
ukončené zápočtom kreditov� 
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - DENNÁ FORMA

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                        
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:        

 

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
druhý
denná
2 roky
inžinier (v skratke „Ing�“)

1.-2. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4

KONTAKTNÁ VÝUČBA 
TÝŽDENNE

1 PF Medzinárodné hospodárske vzťahy 5 4

2 PF Medzinárodná obchodná politika 5 4

3 PF Medzinárodné financie 5 4

4 PF Strategický manažment 5 4

5 PP Európska únia 5 4

6 PV Marketingová komunikácia 
Manažment inovácií 5 4

7 VP Výberový predmet 1 2 2

8 PP Medzinárodný marketing 5 4

9 PP Priame zahraničné investície 5 4

10 PP Manažment medzinárodného podnikania 5 4

11 PP Hospodárska diplomacia 5 4

12 PP Diplomový seminár I 2 2

13 VP Výberový predmet 2 2 2

14 VP Výberový predmet 3 2 2

15 PP Medzinárodné obchodné právo 5 4

16 PP Aktuálne otázky svetovej ekonomiky 5 4

17 PP Medzinárodná preprava a logistika 5 4

18 PP Medzinárodné aspekty elektronického 
podnikania 5 4

19 PP Diplomový seminár II 2 2

20 VP Výberový predmet 4 2 2
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1.-2. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4

KONTAKTNÁ VÝUČBA 
TÝŽDENNE

21 VP Výberový predmet 5 2 2

22 PP Interkultúrny manažment 5 4

23 PF Komparatívna ekonomika 5 4

24 PP Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín 5 4

25 PP Diplomový seminár III 2 2

26 PV Operácie a technika zahraničného obchodu
Projektový manažment 5 4

27 VP Výberový predmet 6 2 2

28 PP Štátna záverečná skúška 12

Legenda: PF - profilový predmet, PP – povinný predmet, PV – povinne - voliteľný predmet,  
VP – výberový predmet�

Všetky predmety sú ukončené skúškou� Seminár zo záverečnej diplomovej práce (predmet 
Diplomová práca v 2�-4� semestri) je ukončený zápočtom kreditov�
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                        
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:         

1.-3. ROČNÍK

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
druhý
externá
2�5 roky (5 semestrov)
inžinier (v skratke „Ing�“)

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4 5

KONTAKTNÁ VÝUČBA 
TÝŽDENNE

1 PF Medzinárodné hospodárske vzťahy 5 20

2 PF Medzinárodná obchodná politika 5 20

3 PF Medzinárodné financie 5 20

4 PF Strategický manažment 5 20

5 VP Výberový predmet 1 2 16

6 PP Medzinárodný marketing 5 20

7 PP Priame zahraničné investície 5 20

8 PP Manažment medzinárodného podnikania 5 20

9 PP Hospodárska diplomacia 5 20

10 VP Výberový predmet 3 2 16

11 PP Medzinárodné obchodné právo 5 20

12 PP Aktuálne otázky svetovej ekonomiky 5 20

13 PP Medzinárodná preprava a logistika 5 20

14 PP Diplomový seminár I 2 4

15 PV Marketingová komunikácia
Manažment inovácií 5 20

16 VP Výberový predmet 4 2 16

17 PP Interkultúrny manažment 5 20

18 PF Komparatívna ekonomika 5 20

19 PP Medzinárodné aspekty elektronického 
podnikania 5 20

20 PP Diplomový seminár II 2 4
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P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4 5

KONTAKTNÁ VÝUČBA  
V HODINÁCH

21 PV Operácie a technika zahraničného obchodu 
Projektový manažment 5 20

22 VP Výberový predmet 5 2 16

23 PP Európska únia 5 20

24 PP Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín 5 20

25 PP Diplomový seminár III 2 4

26 VP Výberový predmet 2 2 16

27 VP Výberový predmet 6 2 16

28 PP Štátna záverečná skúška 12

Legenda: PF - profilový predmet, PP – povinný predmet, PV – povinne - voliteľný predmet,  
VP – výberový predmet�

Všetky predmety sú ukončené skúškou� Seminár zo záverečnej diplomovej práce (predmet 
Diplomová práca v 2�-4� semestri) je ukončený zápočtom kreditov�
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - DENNÁ FORMA

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                       
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:        

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
tretí
denná
3 roky (6 semestrov)
philosophiae doctor (v skratke „PhD�“)

1.-3. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODI-
NÁCH

1 PF Aktuálne problémy ekonomickej teórie 12 1

2 PF Aktuálne problémy medzinárodného 
podnikania  12 1

3 PF Metodológia vedeckého výskumu 12 1

4 V Povinne voliteľný predmet – 1 12 1

5 V Povinne voliteľný predmet – 2 12 1

6 PP

2Uverejnenie vedeckého článku v časopise 
registrovanom vo WoS alebo Scopus - 1 15 + + +

• v časopise registrovanom v databáze 
WoS (IF = 0 alebo  < 0,25) alebo Scopus 15

• v časopise registrovanom v databáze 
WoS (IF ≥ 0,25) alebo Scopus (H - index 
≥ 10)

30

• v časopise registrovanom v databáze 
WoS (IF ≥ 0,50) alebo Scopus (H - index 
≥ 20)

45

• v karentovanom časopise registrovanom 
v databáze CCC - Current Contents 
Connect (IF sa nezohľadňuje)

45

7 VP
1Účasť a aktívne vystúpenie na vedeckom semi-
nári doktorandov s príspevkom publikovaným v 
zborníku z vedeckých seminárov FEP – 1

5 + + +

8 VP

Vystúpenie na domácej alebo zahraničnej 
vedeckej konferencii s príspevkom publikova-
ným v zborníku z konferencie (vrátane zborníka 
zaregistrovaného v databáze  WoS alebo 
Scopus) - 1

5 + + +

9 VP Článok v recenzovanom vedeckom časopise 
(neregistrovaný vo WoS alebo Scopus) – 1 10 + + +

10 VP
3Výučba na bakalárskom stupni štúdia (1� 
ročník doktorandského štúdia) 5 4 4

11 PP Absolvovanie dizertačnej skúšky 20 + +

12 PP 4Dizertačný projekt 10 10 10
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1.-3. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY

1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODI-
NÁCH

13
1Účasť a aktívne vystúpenie na vedeckom semi-
nári doktorandov s príspevkom publikovaným v 
zborníku z vedeckých seminárov FEP – 2

5 + +

14

2Uverejnenie vedeckého článku v časopise 
registrovanom vo WoS alebo Scopus - 2 15 + + +

- v časopise registrovanom v databáze WoS (IF 
= 0 alebo  < 0,25) alebo Scopus 15

-v časopise registrovanom v databáze WoS (IF 
≥ 0,25) alebo Scopus (H - index ≥ 10) 30

15 45
16 45

15

Vystúpenie na domácej alebo zahraničnej 
vedeckej konferencii s príspevkom publikova-
ným v zborníku z konferencie (vrátane zborníka 
zaregistrovaného v databáze
WoS alebo Scopus) – 2

5 + + +

16 Článok v recenzovanom vedeckom časopise 
(neregistrovaný vo WoS alebo Scopus) – 2 10 + + +

17
3Výučba na bakalárskom stupni štúdia (2� 
ročník doktorandského štúdia) 5 4 4

18
3Výučba na bakalárskom stupni štúdia (3� 
ročník doktorandského štúdia) 5 4 4

19 5Vedenie bakalárskych prác 2 2 2

20
6Získanie a úspešné vyriešenie grantovej úlohy 
(základný výskum, aplikovaný výskum) 10 + + + +

21
7Spoluúčasť na riešení grantovej vedecko-výs-
kumnej úlohy 2 + + + +

22
Aktívna participácia na príprave vedeckých 
seminárov doktorandov FEP a spracovaní 
zborníka

5 + + + +

23 Obhajoba dizertačnej práce 30 10 8

--- Kredity spolu, resp. hodiny za týždeň 180 7 5 7 16 24 12

Legenda:
PF - profilový predmet, 
P - povinný predmet
V - povinne voliteľný predmet
PP - povinné plnenie
VP - voliteľné plnenie

Rozsah semestra: 13 týždňov
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Základné podmienky plnenia študijného plánu:

• Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov (P - povinné predmety, V 
- povinne voliteľné predmety) zostavuje študent v úzkej spolupráci so svojim školiteľom� 
Zoznam povinne voliteľných predmetov (V) bude k dispozícii po zápise na doktorandské 
štúdium�

• Ak doktorand získa minimálne 75 kreditov, môže sa po úspešnom absolvovaní študijnej 
časti (P - povinné predmety, V - povinne voliteľné predmety)  prihlásiť na dizertačnú 
skúšku, a to najskôr po 12 mesiacoch od začiatku štúdia a najneskôr do 18 mesiacov 
od začiatku štúdia.

• K dosiahnutiu  minimálne 75 kreditov je doktorand povinný získať 60 kreditov za úspešné 
absolvovanie študijnej časti (P - povinné predmety, V - povinne voliteľné predmety), a 
minimálne 15 kreditov za uverejnenie vedeckého článku v časopise registrovanom vo 
WoS alebo Scopus – 1� Ďalšie kredity si doktorand môže voliteľne doplniť aj ďalšími 
aktivitami: účasť a aktívne vystúpenie na vedeckom seminári doktorandov s príspevkom 
publikovaným v zborníku z vedeckých seminárov FEP – 1, vystúpenie na domácej alebo 
zahraničnej vedeckej konferencii s príspevkom publikovaným v zborníku z konferencie 
(vrátane zborníka zaregistrovaného vo WoS alebo Scopus) – 1, článok v recenzovanom 
vedeckom časopise (neregistrovaný vo WoS alebo Scopus) – 1, výučba na bakalárskom 
stupni štúdia�   

• Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky doktorand získa 20 kreditov. 

• Doktorand sa môže prihlásiť k záverečnej obhajobe dizertačnej práce až po dosiahnutí 
minimálne 150 kreditov. Doktorand je preto povinný získať ďalšie kredity a to 10 kreditov 
za Dizertačný projekt, 5 kreditov za účasť a aktívne vystúpenie na vedeckom seminári 
doktorandov s príspevkom publikovaným v zborníku z vedeckých seminárov FEP – 2, 
minimálne 15 kreditov za uverejnenie vedeckého článku v časopise registrovanom vo 
WoS alebo Scopus – 2� V prípade chýbajúcich kreditov si doktorand ich zvyšnú časť 
môže voliteľne doplniť aj ďalšími aktivitami: vystúpenie na domácej alebo zahraničnej 
vedeckej konferencii s príspevkom publikovaným v zborníku z konferencie (vrátane 
zborníka zaregistrovaného vo WoS alebo Scopus) – 2, článok v recenzovanom vedeckom 
časopise (neregistrovaný vo WoS alebo Scopus) – 2, výučba na bakalárskom stupni 
štúdia, vedenie bakalárskych prác, získanie a úspešné vyriešenie grantovej úlohy, aktívna 
spoluúčasť na riešení grantovej vedecko-výskumnej úlohy�

Poznámky a vysvetlivky k podmienkam plnenia študijného plánu:

1Účasť a aktívne vystúpenie na vedeckom seminári doktorandov s príspevkom 
publikovaným v zborníku z vedeckých seminárov FEP: za osobnú účasť a aktívne vystúpenie 
doktoranda s výsledkami svojho vlastného výskumu na vedeckom seminári doktorandov FEP 
môže doktorand získať 5 kreditov� V prípade, že doktorand bude vedeckou komunitou fakulty 
vyzvaný k dopracovaniu svojho príspevku, tento ešte v spolupráci so školiteľom starostlivo 
obsahovo aj formálne dopracuje a v stanovenom termíne zašle k jeho publikovaniu v zborníku z 
vedeckých doktorandských seminárov FEP� 

2Uverejnenie vedeckého článku v časopise registrovanom vo WoS alebo Scopus: príprava 
vedeckého článku a jeho uverejnenie vo vedeckom časopise registrovanom v databáze WoS 
alebo Scopus vo výlučnom autorstve doktoranda alebo aj v spoluautorstve so školiteľom, inými 
akademickými zamestnancami fakulty, alebo akademickými zamestnancami či doktorandmi  
inej fakulty resp� VŠ na Slovensku a v zahraničí� V tomto prípade sa doktorandovi do plnenia 
jeho študijného plánu započítava plný počet 15 kreditov� V prípade, že súčasťou autorského 
kolektívu sú aj ďalší doktorandi Fakulty ekonómie a podnikania (FEP), autorské podiely budú v 
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rovnakom pomere rozdelené medzi jednotlivých doktorandov a každému z nich sa započíta iba 
pomerná časť získaných kreditov� Za článok uverejnený vo vedeckom časopise registrovanom 
v databáze WoS s vyšším impakt faktorom (IF), alebo v databáze Scopus s vyšším H-indexom, 
môže doktorand získať aj násobne vyšší počet kreditov (viď tabuľka vyššie)� Pre hodnotenie sa 
berie do úvahy IF resp� H-index platný v danom roku uverejnenia článku� Aj v tomto prípade však 
platí, že ak súčasťou autorského kolektívu sú aj ďalší doktorandi FEP, autorské podiely budú v 
rovnakom pomere rozdelené medzi jednotlivých doktorandov a každému z nich sa započíta iba 
pomerná časť získaných kreditov� Plnenie tejto položky študijného plánu v minimálnom povinnom 
rozsahu 15 kreditov môže byť nahradené vedeckou monografiou alebo kapitolou vo vedeckej 
monografii vydanou vo svetovom jazyku a v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr� 
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley)�        

3Výučba na bakalárskom stupni štúdia: za výučbu v zimnom aj v letnom semestri v jednotlivých 
ročníkoch štúdia realizovanú minimálne v rozsahu 4 h/ týždeň/ semester  môže doktorand získať 
5 kreditov� 

4Dizertačný projekt: Vypracovanie písomnej práce – na základe odporúčaní z dizertačnej 
skúšky realizovať vlastný vedecký výskum k téme dizertačnej práce� Projekt je zadaný, priebežne 
konzultovaný a po jeho vypracovaní aj odsúhlasený školiteľom� Rozsah projektu je 30 - 40 strán 
A4�

5Vedenie bakalárskych prác: za vedenie každej bakalárskej práce môže doktorand po jej 
odovzdaní a úspešnom obhájení získať 2 kredity� 

6Získanie a úspešné vyriešenie grantovej úlohy: za získanie a úspešné vyriešenie grantovej 
vedecko-výskumnej úlohy (základný výskum, aplikovaný výskum v praxi)  vo funkcii hlavného 
a zodpovedného riešiteľa môže doktorand získať 10 kreditov� Úloha sa považuje za získanú 
podpísaním zmluvného vzťahu (Zmluva o dielo, Dotačná zmluva, Darovacia zmluva, alebo iná 
forma zmluvného vzťahu) medzi objednávateľom a PEVŠ� Grantová úloha je úspešne vyriešená 
odovzdaním jej výsledkov objednávateľovi a písomným potvrdením o ich prevzatí� Doktorand 
zároveň tiež predloží písomnú správu o výsledkoch riešenia úlohy�

7Spoluúčasť na riešení grantovej vedecko-výskumnej úlohy: za aktívnu spoluúčasť na riešení 
každej grantovej vedecko-výskumnej úlohy (VEGA, KEGA, APVV, GAAA, štrukturálne fondy EÚ a 
pod�) vo funkcii spoluriešiteľa môže doktorand získať 2 kredity�

8Uznávanie publikačných výstupov: jednotlivé publikačné výstupy doktoranda budú uznané 
iba v prípade, ak na každom publikačnom výstupe bude pri mene doktoranda uvedený presný 
názov aj adresa FEP PEVŠ� A zároveň publikácia bude riadne zaregistrovaná prostredníctvom 
univerzitnej knižnice do CREPČ v zmysle Organizačnej smernice pre evidenciu publikačnej 
činnosti FEP č� 2/2016�   
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - 
PRE 4. A VYŠŠÍ ROČNÍK DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
(platné iba pre študentov prijatých na štúdium v ak� roku 2016/2017 alebo skôr)

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Študijný odbor:         
Študijný program:                       
Stupeň štúdia:      
Forma štúdia:   
Štandardná dĺžka štúdia:  
Akademický titul:         

Ekonómia a manažment
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
tretí
denná
3 roky (6 semestrov)
philosophiae doctor (v skratke „PhD�“)

1.-3. ROČNÍK

P� Č� KÓD NÁZOV KREDITY
1 2 3 4 5 6

TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH

1 PF Aktuálne problémy ekonomickej teórie 5 12

2 PF Aktuálne problémy manažmentu 
medzinárodného podnikania 5 12

3 PF Metodológia výskumu 5 12

4 PV Prezentácia výskumu/ 5 12

5 PV Komunikačné techniky 5 12

6 Medzinárodné ekonomické vzťahy/Informačné 
databázy 5 6

7 V Výučba na bakalárskom stupni 5 12

8 Výberový predmet 1 8 15

9 V Vystúpenie na konferencii s publikovaným 
príspevkom 1 5 12

10 V Výberový predmet 2 5 12

11 Výberový predmet 3 12 25

12 Príspevok vo vedeckom časopise 1 5 6

13 Výučba na bakalárskom stupni 8 15

14 Vystúpenie na konferencii s publikovaným 
príspevkom 2 12 25

15 Príspevok vo vedeckom časopise 2 5 6

16 Výučba na bakalárskom stupni 8 15

17 Vystúpenie na konferencii s publikovaným 
príspevkom 3 20 60

18 Úspešne absolvovaná dizertačná skúška 5 6

19 Výučba na bakalárskom stupni 12 25

20 Príspevok vo vedeckom časopise 3 40 140

Dizertačná práca po finálnej úprave k 
obhajobe =180 36 36 70 106 106 140

Legenda: PF - profilový predmet, P – povinný predmet, PV – povinne-voliteľný predmet,  
V – výberový predmet
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Kredity za výučbu na bakalárskom stupni študenti externého doktorandského štúdia nahradiť 
kreditmi za vedecko-výskumné publikačné výstupy a získať ďalšie kredity nasledovne:

• za každé ďalšie vystúpenie na konferencii s publikovaným príspevkom 5 kreditov

• za každú ďalšiu publikáciu 10 kreditov

• za vedenie každej bakalárskej práce po jej odovzdaní 5 kreditov

• za vedeckú publikáciu kategórie A, získava doktorand ďalších  20 kreditov, t�j� celkom 30 
kreditov

• za vedeckú publikáciu kategórie B, získava doktorand ďalších 10 kreditov, t�j� celkom 20 
kreditov�

Zoznam výberových predmetov bude k dispozícii pri zápise na doktorandské štúdium� Študijný 
plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent v úzkej spolupráci so 
školiteľom a v súlade so Študijným poriadkom PEVŠ a Smernicou pre realizáciu doktorandského 
štúdia� Kredity za výučbu na bakalárskom stupni môžu študenti externého doktorandského štúdia 
nahradiť kreditmi za vedecko-výskumné publikačné výstupy�
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PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium

Uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej 
vysokej školy musia preukázať získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného 
vzdelania a podať si (elektronickú) e-prihlášku na štúdium�

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Ekonomika a manažment 
podnikania“ zaradeného do študijného odboru Ekonómia a manažment je preukázané úplné 
stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods� 1 zákona 

č� 131/2002� Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov 
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu 
študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia� 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie 

v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie� O preskúmaní prípadného odvolania 
rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy� Plánovaný počet prijatých študentov v akademickom 
roku 2022/2023 sa predpokladá v počte 100 na denné štúdium a 50 na externé štúdium� 

Uchádzači o bakalárske štúdium po podaní elektronickej prihlášky, kde sa im vygeneruje 
číslo účtu a variabilný symbol zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR poštovou 
poukážkou, prípadne bankovým prevodom� Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko 
uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu)�

Základné náležitosti prihlášky:

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú tento rok:

• vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU, 

• doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky� 

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle uchádzač po ich 
obdržaní, najneskôr do ukončenia príslušnej etapy prijímacieho konania�

Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom a skôr:

• overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) - originály 
vysvedčení sa nebudú preberať 

• vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU, 

• doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky� 
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Inžinierske štúdium

Uchádzači o prijatie na inžiniersky študijný program „Ekonomika a manažment medzinárodného 
podnikania“ musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonómia a 
manažment� V prípade, že uchádzač o štúdium 2� stupňa absolvoval iný študijný odbor, dekan 
fakulty po prijatí na štúdium stanoví vykonanie rozdielových skúšok na preukázanie znalostí z 
prvého stupňa štúdia�

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie 

v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie� O preskúmaní prípadného odvolania 
rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy� Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká 
uchádzačovi právo na zápis na štúdium� Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými 
podmienkami štúdia na fakulte a ich splnením� Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva 
študentom vysokej školy� Plánovaný počet prijatých študentov v akademickom roku 2022/2023 sa 
predpokladá v počte 100 na denné štúdium a 50 

na externé štúdium�

Uchádzači o inžinierske štúdium po podaní elektronickej prihlášky, kde sa im vygeneruje 
číslo účtu a variabilný symbol zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR poštovou 
poukážkou, prípadne bankovým prevodom� Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko 
uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu)� 

Základné náležitosti prihlášky:

• Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

• overená kópia diplomu Bc� (bakalár), 

• overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, 

• overená kópia dodatku k diplomu, resp� výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho 
štúdia potvrdený vysokou školou, 

• štruktúrovaný životopis vo formáte EU podpísaný uchádzačom o štúdium, 

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie� 

Doktorandské štúdium

Uchádzači o prijatie na doktorandský študijný program „Ekonomika a manažment 
medzinárodného podnikania“ musia mať ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v 
odbore Ekonómia a manažment (resp� v príbuzných odboroch v zmysle novej klasifikácie študijných 
odborov v SR platnej od roku 2019), ovládať aktívne anglický jazyk a absolvovať prijímaciu skúšku� 
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Prijímacia skúška pred komisiou stanovenou dekanom fakulty pozostáva z:

• odbornej prijímacej skúšky 

• jazykovej prijímacej skúšky z anglického jazyka

Ústna odborná skúška - kandidát zdôvodňuje výber témy dizertačnej práce a svoju predstavu 
o metodickom postupe a očakávaných výsledkoch vlastného vedeckého výskumu� Uchádzač 
musí preukázať predpoklady na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom študijnom odbore� 
Ďalším nevyhnutným predpokladom je odborná zrelosť uchádzača, znalosť základov metodológie 
príslušného odboru a dobrý prehľad v relevantnej odbornej vedeckej literatúre� Vítaná je 
predchádzajúca odborná prax a publikačná činnosť uchádzača� O prijatí na štúdium rozhoduje 
dekan fakulty� 

Jazykovou prijímacou skúškou sa overujú schopnosti uchádzača komunikovať, študovať, 
používať vedeckú literatúru a odborne a vedecky sa prezentovať v anglickom jazyku� Doplnkovým 
predpokladom pre prijatie na doktorandské štúdium je znalosť druhého svetového jazyka 
minimálne na úrovni potrebnej pre prácu s odbornou ekonomickou literatúrou�

S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne� O preskúmaní 
prípadného odvolania rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy�

Uchádzači o doktorandské štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR� 

Základné náležitosti prihlášky:

• elektronická prihláška,

• overená fotokópia diplomu, potvrdzujúceho ukončenie 2� stupňa vysokoškolského štúdia,

• výpis skúšok vykonaných v priebehu druhostupňového štúdia potvrdený vysokou školou, 
resp� overenú kópiu dodatku k diplomu,

• podpísaný štruktúrovaný  životopis vo formáte EÚ,

• rámcový projekt budúcej dizertačnej práce�
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Paneurópska vysoká škola stanovuje výšku školného v závislosti od preukázateľných 
nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta� Pre akademický 
rok 2021/2022 bolo školné stanovené nasledovne:

A) BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

FORMA ŠTÚDIA
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)

ROK (1) SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium 2 090 1 098 230

Externé štúdium 1 890 993 208

* Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok 
pred zápisom na štúdium

Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) a Cestovný ruch (BBA)

FORMA ŠTÚDIA
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)

ROK (1) SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium 2 390 1 255 263

Externé štúdium 2 190 1 150 241

   * Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred  
zápisom na štúdium

B) INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

FORMA ŠTÚDIA
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)

ROK (1) SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium 2 090 1 098 230

Externé štúdium 1 990 1 045 219

 
Pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ

FORMA ŠTÚDIA
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)

ROK (1) SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium 2 190 1 150 241

Externé štúdium 2 090 1 098 230

FINANČNÉ PODMIENKY ŠTÚDIA
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C) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

FORMA ŠTÚDIA
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)

ROK (1) SEMESTER (2) MESIAC (10)*

Denné štúdium 2 790* 1 465* 307*

Externé štúdium 4 990* 2 620* 549*

  * K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov�

d) pre súbežné štúdium na I., resp. II. stupni sa postupuje podľa vnútorných predpisov 
PEVŠ

Doplňujúce informácie

• PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve 
semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, 
inžinierskeho a doktorandského študijného programu� Študenti prvého ročníka 
bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium�

• Termíny splatnosti: 
– Mesačné platby – vždy k 15� dňu v mesiaci (september až jún)� 
–    Semestrálne platby – 15� augusta a 15� januára

• – Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený 
zmluvou o štúdiu�

• V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do 
ktorého sa pri prestupe zapísal�

• Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo 
poštovou poukážkou�

• Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako 
nedoplatok školného�

• Školné sa považuje za zaplatené dňom jeho pripísania na účet školy�

• Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je 
identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené�

• Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne�

• Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym 
poriadkom fakulty�

• Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo 
štúdia�

• U študentov prijatých do 1� ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu 
o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2� kola prijímacích pohovorov�

• Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako 
nedoplatok školného�
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PRESNÉ INFORMÁCIE O VÝŠKE POPLATKU SPOJENÉHO SO ŠTÚDIOM: 
• požadovaná výška školného

• variabilný symbol pre platbu

• číslo príslušného bankového účtu

nájde študent v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS - 
Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia).

Bankové spojenie:

IBAN:  SK97 1100 0000 0026 2611 7103

SWIFT: TATRSKBX

Adresa príjemcu: PEVŠ, n�o�, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Banka: Tatrabanka, a�s�, Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii „Zaplatené“

V zmysle čl� 18 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ je možné študovať dva študijné pro-
gramy súčasne na dennom alebo externom štúdiu na rovnakej alebo inej fakulte PEVŠ, alebo v 
kombinácii dennej a externej formy�

Všeobecné informácie

Fakulta ekonómie a podnikania je prostredníctvom Paneurópskej vysokej školy, ktorá pristúpila 
k Európskej univerzitnej charte (European Charter), oprávnená zúčastňovať sa akademických 
programov Európskej únie a dojednávať dvojstranné kooperačné dohody s inštitúciami vyso-
koškolského vzdelávania� Prvoradým cieľom fakulty je rozvoj akademických mobilít študentov a 
pedagógov a využitie príležitostí, ktoré poskytuje program ERASMUS podporovaný Európskou 
úniou a Ministerstvom školstva SR� 

V súlade s týmto cieľom fakulta uzatvorila dvojstranné zmluvy o spolupráci s nasledovnými 
univerzitami: 

Belgicko
• Haute École de la Province de Liege

Česká republika
• Univerzita Jana Amose Komenského v Prahe
• Soukromá vysoká škola ekonomických studií

SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM 

PROGRAM ERASMUS+
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• Vysoká škola finanční a správní
• Vysoká škola podnikání 

Fínsko
• University of Eastern Finland
• Lapland University of Applied Sciences

Francúzsko
• Université de Rouen
• ISCID
• Sciences po Lille

Grécko
• Technological Educational Institute of Crete

Lotyšsko
• Rezeknes Augstskola

Litva
• Lithuana Business University of applied Science 

Maďarsko
• Széchenyi István University

Nemecko
• Kiel University Of Applied Sciences
• Hof University

Portugalsko
• Polytechnic Institute of Leiria

Poľsko
• Wroclav University of Economics 

Rumunsko
• Romanian-American University
 
Španielsko
• Universidade da Coruna
 
Taliansko
• University of Calabria
• Universitá Degli Studi di Napoli Federico

Turecko
• Yasar University
• Antalya Bilim University

Viac informácií o podmienkach nájdete TU�

https://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/studijne-pobyty-erasmus/
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ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ, DISCIPLINÁRNY  
A ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK PEVŠ

Študijný a skúšobný poriadok Paneurópskej vysokej školy nájdete TU.

Štipendijný poriadok Paneurópskej vysokej školy nájdete TU.

Disciplinárny poriadok Fakulty ekonómie a podnikania nájdete TU.

ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY

Financovanie školného

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek pre študentov 
podľa § 10 a pôžičiek pre pedagógov podľa  § 14 zákona č. 369/2012 Z.z. o Fonde na podporu 
vzdelávania. Cieľom poskytovania pôžičiek je umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu 
záujemcov o vysokoškolské vzdelanie. Vďaka pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania, budete 
môcť svoj čas venovať štúdiu bez stresu z dlhov. Splácať začnete až v období, keď budete 
zárobkovo činní.

Viac o možnostiach a podmienkach študentských pôžičiek nájdete na webstránke Fondu 
na podporu vzdelávania www.fnpv.sk.

UBYTOVANIE

Paneurópska vysoká škola odporúča možnosti ubytovania. 

Viac informácií nájdete TU.

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/04/studijny_a_skusobny_poriadok_pevs_uplne_znenie_vratane_dodatku_9.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/stipendijny-poriadok-Paneuropskej-vysokej-skoly-2014.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/disciplinarny-poriadok-fep-2014-final.pdf
https://www.paneurouni.com/uchadzaci/uzitocne-informacie/ubytovanie/
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