
  
Informácia o náhradnom  zápise do I. roku štúdia  a zápise uchádzačov prijatých v II. kole 

na   Bc. stupeň štúdia  na akademický  rok 2020/2021 
 
 

Na základe prijímacieho konania ste bol (a) prijatý(á) na Fakultu ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene pre akademický rok 2020/2021 na I. stupeň štúdia. 
V súvislosti s tým Vám oznamujeme nasledovné organizačné pokyny a zároveň žiadame o ich 
dodržanie. 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Vám vznikla povinnosť dostaviť sa osobne na zápis                        
dňa  8. 9. 2020.  Vaše zastúpenie na zápise  inou osobou je neprípustné! 
  
Program zápisu: 

1. 8.00 hod.- 9:00 hod. registrácia vestibul TUZVO 
2. 9:00 – 12:00 hod. – učebňa B2 – pokyny k štúdiu a   k univerzitnému informačnému systému, 

tvorba osobných študijných plánov so študijnými poradcami   
 
2. Informácie o ubytovaní Vám budú doručené ubytovacím oddelením, sú zverejnené na 
https://sdj.tuzvo.sk 
 
3. Povinné poplatky: 
 

a) ISIC karta študenta  
Denní študenti   25 € 
Externí študenti  11 €  
 

číslo účtu:  SK 48 8180 0000 0070 0045 8371 
SWIFT: SPSRSKBA  (pri platbe zo zahraničia) 
variabilný symbol: 20001 
špecifický symbol:  rodné číslo (10 znakov bez lomítka  ) 
konštantný symbol: 0308 
správa pre prijímateľa:  meno študenta, za ktorého je poplatok uhradený 
              
Úhrada je možná výlučne bankovým prevodom (platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná) 
najmenej 3 pracovné dni pred zápisom na štúdium!!!    
Zimný semester začína dňa  28. septembra 2020.  
 
Zároveň Vás  žiadame: 

• vyplnené a podpísané čestné prehlásenie (v prílohe) odovzdať referentke pri registrácii 

• dodržať vzdialenosť medzi pracovnými miestami – medzi obsadenými miestami musí ostať 
vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch 
alternovať (šachovnicové sedenie) 

• chrániť sa rúškom 

• používať vlastné písacie potreby 

• nekonzumovať v miestnosti vyhradenej pre  zápis  nápoje a jedlo 

• sledovať našu web stránku, kde budú zverejnené prípadné zmeny týkajúce sa zápisu 

 
   
         Ing. Zdena Mlynarčíková 

 Tajomníčka   


