
Elektronická prihláška na štúdium – krátky zjednodušený manuál 

 

Elektronická prihláška je dostupná na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/. Termíny prihlasovania 

nájdete tu. 

Do prihlášky vstúpte cez odkaz Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový používateľ. Vyberte ikonu 

Fakulty ekológie a environmentalistiky. Zvoľte typ štúdia bakalársky alebo inžiniersky. Následne si 

vyberte študijný program v dennej alebo externej forme. Pokračujte cez šípku „Vybrať“. Vyplňte 

osobné údaje, rodné číslo a stlačte tlačidlo „Založiť e-prihlášku a pokračovať“. 

 

Pozor: Poznačte si vaše nové prihlasovacie údaje. Pokiaľ budete neskôr vstupovať do už založenej 

prihlášky použite tento odkaz: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/auth/evidence_eprihlasek.pl. 

 

 

Pokračujte cez tlačidlo „Prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok“ a prihláste sa cez vygenerované 

prihlasovacie údaje.  

 

https://is.tuzvo.sk/prihlaska/
https://is.tuzvo.sk/prihlaska/?sekce_terminy=1
https://is.tuzvo.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl
https://is.tuzvo.sk/prihlaska/auth/evidence_eprihlasek.pl


Pozorne a kompletne vyplňte sekcie Osobné údaje, Adresy uchádzača a Známky za strednú školu. 

Každú časť uložte zatlačením tlačidla „Uložiť zadané údaje“. Po uložení každej sekcie sa vrátite na 

hlavnú obrazovku cez odkaz v spodnej časti obrazovky „Späť na evidenciu e-prihlášok“. 

 

 

Pokiaľ budú sekcie osobné údaje a adresy uchádzača kompletne vyplnené, v stĺpci „Stav kompletnosti 

sekcie“ červená ikona výkričníka sa zmení na zelenú ikonu. Červená ikona v časti „Známky za strednú 

školu“ ostane červená až do odsúhlasenia študijným oddelením. Takáto kontrola sa robí niekoľkokrát 

do týždňa. Podmienkou je aj zaslanie vytlačenej prihlášky a potvrdených známok strednou školou na 

adresu fakulty: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. 

Masaryka 24, 960 01 Zvolen. 

 

Je potrebné uhradiť aj správny poplatok za prihlášku. Všetky údaje potrebné k platbe nájdete v časti 

„Platba“. Použite správne číslo účtu a správny variabilný symbol vygenerovaný informačným 

systémom pre každého študenta zvlášť. Aj tu platí, že platba musí nabehnúť na účet fakulty a študijné 

oddelenie musí manuálne odobriť došlú platbu. 

Prihlášku si vytlačte zatlačením ikony  „Tlač e-prihlášky“. Šípka na obrázku vyššie ukazuje jej 

umiestnenie. Nechajte si potvrdiť strednou školou požadované údaje a prihlášku zašlite na adresu 

fakulty. 

Nezabudnite prihlášku podpísať na prvej a druhej strane. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


