
Elektronický zápis na štúdium 1. ročníka bakalárskeho štúdia  

pre akademický rok 2021/2022 v systéme IS MAIS 
 

Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (Zápis – Online zápis na štúdium).  

Elektronický zápis FU TUKE na štúdium pre akad. rok 2021/2022 prebieha v systéme IS 

MAIS od 03.09.2021 do 10.09.2021. 

Prijatý uchádzač môže vykonať zápis na štúdium ak: 

 uhradil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS (spárovaná) a má 

vytvorené štúdium v MAISe,  

 skontroluje si zápisný hárok so zapísanými predmetmi na akad. rok 2021/2022, 

 oboznámi sa s uvedenými predpismi na úseku BOZP a PO (dokumenty sú uvedené                 

v MAISe v časti Zápis - Online zápis na štúdium) 

 oboznámi sa s podmienkami členstva v CKM združení pre študentov. 

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sa nachádzajú v IS MAIS                       

v časti Štúdium – Financovanie.  

Prijatý uchádzač si zapisuje predmety iba pre 1. ročník, na  zimný  a letný  semester  v 

súlade s  príslušným  študijným programom tak, aby  ich  úspešným  absolvovaním splnil 

stanovené  podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 

Študijného poriadku. Zápis predmetov (od 17.06.2021 do 09.08.2021) predchádza zápisu na 

štúdium v termíne.  

Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent. Pred zápisom na štúdium je 

potrebné dôkladne si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným 

oddelením fakulty. 

Pred zápisom na štúdium je študent povinný oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami 

ochrany pred požiarmi, oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami bezpečnosti a ochrany 

zdravia pracujúcich v objektoch a priestoroch TUKE, oboznámiť sa s podmienkami členstva 

v CKM združení pre študentov a to klikom na linky na príslušné dokumenty. Po prečítaní 

dokumentov, študent potvrdí oboznámenie sa s BOZP, PO a súhlas s CKM zaškrtnutím 

zodpovedajúcich okienok. 

Po vykonaní elektronického zápisu, si študent môže vytlačiť z IS MAIS (Tlačové zostavy) 

tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na študijnom 

oddelení fakulty (najskôr po 03.09.2021). 

Po elektronickom zápise na štúdium (najskôr po 03.09.2021), si študent vyzdvihne                                    
na študijnom oddelení fakulty, v čase úradných hodín, preukaz študenta ISIC. 
 


