
  
Informácia o zápise do I. ročníka a organizácii  

začiatku akademického roka 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  14. 7. 2020.   Vaše zastúpenie na zápise  inou osobou je neprípustné! 
  
Program zápisu: 

1. 9.00 hod.- 10:00 hod. registrácia vestibul TUZVO 
2. 10:00 –   Aula  Technickej univerzity vo Zvolene – školenie BOZP, informácie z ústavu telesnej 

výchovy a športu, ústavu cudzích jazykov, pokyny z ubytovacieho oddelenia, knižnice, pokyny 
k sociálnym štipendiám a  k preukazom ISIC    

3. 11:00 – 13:00 hod. – učebňa B2 – pokyny k štúdiu a   k univerzitnému informačnému systému, 
tvorba osobných študijných plánov so študijnými poradcami   

 
V prípade ak sa zo závažných dôvodov nemôžete zúčastniť riadneho termínu zápisu, na základe 

písomného ospravedlnenia  (paulovicova@tuzvo.sk)  sa dostavíte na náhradný termín zápisu – 
predpokladaný termín je dňa  8. 9. 2020.   Bližšie informácie budú zverejnené na web. stránke 
fakulty.    

 
 
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  21. septembra 2020.  
 

Čestné vyhlásenie pre študentov, ktoré  je prílohou tejto informácie ste 
povinní predložiť k zápisu. 
 
    
         

Ing. Zdena Mlynarčíková 
 Tajomníčka   
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