
Pokyny pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia  

k zápisu predmetov a k zápisu na štúdium 

platné pre akademický rok 2021/2022 
 

 

Online zápis predmetov v IS MAIS – platí pre všetkých študentov okrem: 

 študentov 1. ročníka 

 a študentov 2. a 3. ročníka v študijnom programe Riadenie letovej prevádzky: 

 

17. 06. 2021 – 05. 07. 2021  1. kolo 

13. 07. 2021 – 22. 08. 2021  2. kolo 

 

Online zápis na štúdium v IS MAIS (okrem študentov 1. ročníka): 

 

03. 09. 2021 – 10. 09. 2021 

 

Online zápis na štúdium v IS MAIS a online zápis predmetov v IS MAIS. Platí pre všetkých 

študentov 1. ročníka v bakalárskych aj inžinierskych študijných programoch (okrem študentov 

bakalárskeho študijného programu Riadenie letovej prevádzky, resp. študijného programu Pilot 

so špecializáciou Riadenie letovej prevádzky): 

 

13. 07. 2021 – 22. 08. 2021 

 

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak: 

 zaplatil poplatok za zápisné a platba je zaevidovaná v IS MAIS (spárovaná) 

 skontroluje zápisný hárok s predmetmi a potvrdí svoj zápis na štúdium na nasledujúci 

akademický rok 

Študent je povinný zapísať si na zimný a letný semester predmety v súlade s priloženými 

odporúčanými študijnými plánmi príslušných študijných programov tak, aby ich úspešným 

absolvovaním splnil stanovené podmienky pre pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom 

roku podľa § 19 Študijného poriadku. Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný 

študent. 

 

Po vykonaní elektronického zápisu, si môže študent vytlačiť z MAISu  tlačivo „Potvrdenie o 

štúdiu“ a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na Študijnom referáte v čase úradných hodín 

najskôr od 03.09.2021! 

 

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť 

na Ústave výpočtovej techniky TUKE prolongačnú známku ISIC. 

 

Podľa príkazu rektora TUKE č.PR/TUKE/17/20 o VÝŠKE ŠKOLNÉHO A POPLATKOV 

SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022 je poplatok za zápis na 

štúdium na študijnom oddelení fakulty mimo určeného termínu (všetky ročníky) vo výške 40 € 

a poplatok za zápis predmetov na študijnom oddelení fakulty mimo určeného termínu 3 € za 

jeden predmet.  

 


