
 

Zápisy študentov 1. stupňa štúdia v akademickom roku 2022/2023 
 

 

1. ročník – denná forma štúdia prezenčnou metódou:  

6. 9. 2022 o 800 h    posl. CH  - študijný program ADB (Automobilová doprava) 

6. 9. 2022 o 1200h   posl. CH  - študijný program OTB (Obchod. a podnik. s technikou)  

6. 9. 2022 o 1330h   posl. CH  - študijný program VAB (Výrob. technol.v automob.priemysle)          

7. 9. 2022 o 800 h    posl. CH  - študijný program RSB (Riadiace systémy vo výr. technike)  

8. 9. 2022 o 1200h    posl. CH  - študijný program KBB (Kvalita a bezpečnosť vo výr.technol.) 

 

1. ročník  - denná forma štúdia kombinovanou metódou:  

8. 9. 2022 o 0800  cvič. MF-24  - študijný program RSB (Riadiace systémy vo výrobnej tech.)             

   o 1000   cvič. MF-24  - študijný program KBB (Kvalita a bezpečnosť vo výr. tech.) 

    

Na zápis si nezabudnite priniesť: 

občiansky preukaz,  pero,  prefotené doklady o neukončenom vzdelaní na 1. stupni VŠ, 

vytlačené potvrdenia o štúdiu, žiadosti na cestovné, tlačivo na rodinné prídavky, prípadne iné. 

 

2. ročník – denná forma štúdia prezenčnou metódou:  

Pre 2. ročník platí e-zápis v čase od 1.8.2022 do 31.8.2022, v prípade nesplnenia podmienok 

individuálny zápis. 

    

2. ročník - denná forma štúdia kombinovanou metódou: 

Pre 2. ročník platí e-zápis v čase od 1.8.2022 do 31.8.2022, v prípade nesplnenia podmienok 

individuálny zápis. 

 

3. ročník – denná forma štúdia prezenčnou metódou: 

Pre 3. ročník platí e-zápis v čase od 1.8.2022 do 31.8.2022, v prípade nesplnenia podmienok 

individuálny zápis. 

 

3. ročník - denná forma štúdia kombinovanou metódou: 

Pre 3. ročník platí e-zápis v čase od 1.8.2022 do 31.8.2022, v prípade nesplnenia podmienok 

individuálny zápis. 

 

 

4. ročník – externá forma štúdia: 
Forma zápisu u externých študentov prebehne na základe mailovej komunikácie so študijným 

oddelením. 

 
 

Študent dennej formy štúdia sa môže zapísať do ďalšej časti štúdia elektronicky, ak 

v predchádzajúcom akademickom roku získal minimálne 48 kreditov.  Predpísaným 

spôsobom neukončené povinné, povinne voliteľné a výberové predmety si  musí opätovne 

zapísať v nasledujúcej časti štúdia. Skúškové obdobie končí 31.07.2022. V prípade, že študent 

tieto podmienky nespĺňa, môže si podať na študijné oddelenie do 15.08.2022 písomnú žiadosť 

o opakovanie predmetov z predchádzajúcej časti štúdia (viac ako 12 kreditov), prípadne aj 

žiadosť o zmenu formy štúdia. Uvedenú žiadosť nájdete na stránke fakulty www.tf.uniag.sk 

(bakalárske štúdium => dôležité oznamy). 

Neukončené predmety si musia študenti opakovane zapísať do nasledujúceho akademického 

roka. 

http://www.tf.uniag.sk/


 

 

 

Ďalej si musí pred zápisom skontrolovať, či má v UIS zapísané všetky vykonané zápočty 

a skúšky.  

Študenti 2. a 3. roka štúdia sú povinní si priniesť na študijné oddelenie:  

- vytlačené potvrdenia o štúdiu z UIS (denné štúdium 4 - 6 ks, DKF podľa potreby),  

- tlačivá na rodinné prídavky (zo sociálnej poisťovne), podľa potreby preukážky na 

zľavu cestovného pre železničnú a autobusovú dopravu 

- tlačivo Oznámenie pre register študentov pre ak. rok 2022/2023  

POTVRDZOVAŤ tlačivá budeme na študijnom oddelení od 19.9.2022.  

 

Elektronický zápis do vyššieho roka štúdia je sprístupnený od 1. augusta 2022 do 31.8. 

2022. 

O neskorší zápis je možné požiadať písomnou žiadosťou doručenou na študijné oddelenie do 

31. 8. 2022, v ktorej je potrebné uviesť dôvod neúčasti a predpokladaný termín 

individuálneho zápisu.  

 

 
 Informačný systém neumožňuje vykonať elektronický zápis študentom externej formy štúdia. 

                                                                                                               

 

 


