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Zápis študentov (fyzický, osobný) 

do ďalšieho obdobia štúdia v ak. r. 2016/2017 

(mimo 1. ročníkov - I. a II. stupeň štúdia)  
V zmysle § 7  ods. 1 Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach dekan 

Fakulty elektrotechniky a informatiky stanovuje zápis na štúdium v ak. r. 2016/2017 

nasledovne podľa ročníkov: 

 

Denné bakalárske štúdium  

Ročník Študijný program Dátum 

zápisu 

Čas zápisu Miestnosť 

2. 

 

Informatika  
7.9.2016 

streda 
9.00 

ZP/1 

B. Němcovej  5 

 

 Automatizované elektrotechnické systémy 

Elektroenergetika 

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych 

materiálov 

Hospodárska informatika 

Počítačové modelovanie 

Priemyselná elektrotechnika 

7.9.2016 

streda 
9.00 

ZP/4 

B. Němcovej  5 

 

 

 
Inteligentné systémy 

Smartelektronika 

Technológie v automobilovej elektronike 

Multimediálne telekomunikačné technológie 

7.9.2016 

streda 
13.00 

 

ZP/1 

B. Němcovej  5 

 

 

Externé bakalárske štúdium – zápis sa uskutoční na prvej konzultácii podľa rozvrhu – 23.9.2016 

 

 

 

Denné bakalárske štúdium 

Ročník Študijný program Dátum 

zápisu 

Čas zápisu Miestnosť 

3. 

Informatika  

Hospodárska informatika 
8.9.2016 

štvrtok 
9.00 

ZP/1 

B. Němcovej  5 

 

 Automatizované elektrotechnické systémy 

Elektroenergetika 

Inteligentné systémy 

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych 

materiálov 

Multimediálne telekomunikačné technológie 

Počítačové modelovanie  

Priemyselná elektrotechnika 

Smartelektronika 

Technológie v automobilovej elektronike 

8.9.2016 

štvrtok 
9.00 

ZP/4 

B. Němcovej  5 

 

Externé bakalárske štúdium – zápis sa uskutoční na prvej konzultácii podľa rozvrhu – 23.9.2016 
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Denné inžinierske štúdium 

Ročník Študijný program/št. odbor Dátum 

zápisu 

Čas 

zápisu 

Miestnosť 

2. 
Informatika  

Inteligentné systémy 
8.9.2016 

štvrtok 
13.00 

ZP/1 

B. Němcovej  5 

 

 Elektrotechnické systémy 

Elektroenergetika 

Hospodárska informatika 

Smartelektronika  

Počítačové modelovanie  

Priemyselná elektrotechnika 

Technológie v automobilovej elektronike 

Multimediálne telekomunikačné technológie 

8.9.2016 

štvrtok 
13.00 

ZP/4 

B. Němcovej 5 

Externé inžinierske štúdium – zápis sa uskutoční na prvej konzultácii podľa rozvrhu – 23.9.2016 

Upozornenie 

 V prípade, že sa študent nemôže zápisu zúčastniť v uvedenom termíne, môže poveriť 

niekoho iného, na základe úradne overeného splnomocnenia, ktorým bude 

splnomocnený na úkony spojené zo zápisom na štúdium v ak. r. 2016/2017; 

 Zápis v náhradnom termíne (do 5 pracovných dní po určenom termíne)  je spoplatnený 

                     34,00 € 

 

Na základe príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 3/2014 a v súlade s ustanovením § 92 

§ 113a, § 113aca a § 113af  zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ustanovenia § 12 Štatútu 

Technickej univerzity v Košiciach, ako aj v súlade s uznesením číslo 46/2015 zo zasadnutia 

Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach konaného dňa 28.9.2015 sú stanovené pre 

študentov v akademickom roku 2016/2017 nasledujúce poplatky spojené so zápisom: 
 

Výška zápisného pre denné štúdium:  

Úkony spojené so zápisom 10,00 € 

Prolongačná známka ISIC pre obnovenie 

vizuálnej platnosti preukazu študenta v dennej 

forme štúdia 

10,00 € 

Poplatok za externé funkcionality ISIC karty 

(týka sa všetkých študentov) 
  2,50 € 

Poplatok za komplexné služby Univerzitnej 

knižnice 
 7,00 € 

SPOLU ZÁPISNÉ 29,50 € 

 

Výška zápisného pre externé štúdium:  

Úkony spojené so zápisom 17,00 € 

Poplatok za externé funkcionality ISIC karty 

(týka sa všetkých študentov) 
  2,50 € 
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Poplatok za komplexné služby Univerzitnej 

knižnice 
 7,00 € 

SPOLU ZÁPISNÉ 26,50 € 

Výška zápisného pre denné štúdium – končiace ročníky:  

Úkony spojené so zápisom 10,00 € 

Prolongačná známka ISIC pre obnovenie 

vizuálnej platnosti preukazu študenta v dennej 

forme štúdia 

10,00 € 

Poplatok za externé funkcionality ISIC karty 

(týka sa všetkých študentov) 
  2,50 € 

Poplatok za komplexné služby Univerzitnej 

knižnice 
 7,00 € 

3. ročník Bc štúdia + 2. ročník Ing. štúdia  

(poplatok spojený s ukončením štúdia) 

10,00 € 

SPOLU ZÁPISNÉ 39,50 € 

 

Výška zápisného pre externé štúdium – končiace ročníky:  

Úkony spojené so zápisom 17,00 € 

Poplatok za externé funkcionality ISIC karty 

(týka sa všetkých študentov) 
  2,50 € 

Poplatok za komplexné služby Univerzitnej 

knižnice 
 7,00 € 

3. ročník Bc štúdia + 2. ročník Ing. štúdia 

(poplatok spojený s ukončením štúdia) 

15,00 € 

SPOLU ZÁPISNÉ 41,50 € 

Zodpovedajúcu sumu za zápis a preukaz študenta podľa formy štúdia uhraďte IBA BANKOVÝM 

PREVODOM najneskôr do dňa stanoveného zápisu na číslo účtu SK8281800000007000151433, 

variabilný symbol každý študent má pridelený VS, ktorý uvediete pri platbe zápisného, špecifický 

symbol 26205.  

Do správy pre prijímateľa uveďte: Zápisné 2016/2017 
 
Upozornenie pre študentov, ktorí v ak. roku 2016/2017 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia 

resp. sa jedná o súbežné štúdium druhého a ďalšieho študijného programu! 
 

 

Každý študent TUKE je povinný uhradiť určené ročné školné pred zápisom 

na akademický rok 2016/2017 a pri zápise predložiť doklad o zaplatení! 

Úhradu školného realizujte prevodom na účet fakulty číslo účtu: SK8281800000007000151433, 
variabilný symbol: (študenta uvedený v MAISe) 
 

Košice, 13.07.2016 

Spracovala: Mgr. Milena Lešková 


