
Zápis na štúdium 

Online zápis na štúdium prebieha v IS MAIS v rozhraní Študent: 

https://student.tuke.sk/  

v časti Zápis - Online zápis na štúdium.  

Študent v každom akademickom roku musí vykonať zápis na štúdium a tiež aj zápis predmetov (podľa 

pokynov fakulty).  Sú to 2 rôzne funkcionality v IS MAIS. 

Prijatý uchádzač môže vykonať online zápis na štúdium po splnení podmienok: 

1. Uhradil zodpovedajúcu sumu za zápis, školné a preukaz študenta podľa formy štúdia jedine 

bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou) do termínu, ktorý je uvedený na tlačive 

"Informácie k poplatkom za zápisné a vydanie preukazu študenta v akademickom roku ......."  

(v e_prihláške je to Dátum splatnosti) a na číslo účtu a variabilný a špecifický symbol, ktoré sú tam 

uvedené a platba je následne zaevidovaná v IS MAIS (spárovaná). 

2. Doložil do prihlášky všetky dokumenty, ktoré požaduje fakulta (maturitné vysvedčenie a pod.). 

3. Bolo mu vytvorené štúdium v MAISe (ak nebol študent, musí nahrať fotografiu v požadovanom 

formáte v elektronickej prihláške (https://eprihlaska.tuke.sk), kde sa mu zobrazia prihlasovacie 

údaje do MAISu (login v tvare ab123xy). 

4. Oboznámi sa s uvedenými predpismi na úseku BOZP, PO a CKM (dokumenty sú uvedené v MAISe v 

časti Zápis - Online zápis na štúdium). 

Informácie o platbách dostal uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Ak ste si podali e_prihlášku, 

tak informácie o platbe máte v časti Zoznam prihlášok. Po kliknutí na STAV sa zobrazia informácie o 

prihláške, číslo uchádzača a  rozhodnutia o poplatkoch. 

 

Je možnosť uhrádzať poplatky s využitím technológie Pay by square (naskenovaním systémom 

vygenerovaného QR kódu). 

 

https://student.tuke.sk/
https://eprihlaska.tuke.sk/


Alebo po kliknutí na Detail rozhodnutia o poplatkoch, zobrazia sa informácie o platbe. 
 

 
 

V rozhodnutí o poplatku je uvedená čiastka, ktorú má študent zaplatiť do uvedeného Dátumu splatnosti 

a Číslo účtu, na ktorý má zaplatiť uvedenú sumu. Nezabudnite uviesť správny VS-variabilný symbol a ŠS-

špecifický symbol, bez týchto položiek nebude vaša platba správne zaevidovaná. 

Poplatok za zápis a školné je potrebné uhradiť podľa údajov v MAISe len bankovým prevodom (nie 

poštovou pokážkou). Informácia o tom či vaša platba bola zaevidovaná sa objaví ako uhradená suma 

v stĺpci Uhradené. 

 

Pred zápisom na štúdium je potrebné si skontrolovať zápisný hárok predmetov a prípadné nezrovnalosti 

riešiť so študijným oddelením fakulty. 

Zápis predmetov realizuje každá fakulta osobitne podľa vlastných pokynov. 

Ak fakulta požaduje aj online zápis predmetov, tento je možný v rozhraní Študent výberom položky Zápis – 

Zápis predmetov. 

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

požiarmi a oboznámiť sa so všeobecnými požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich v 

objektoch a priestoroch TUKE a to klikom na linky na príslušné dokumenty. Po prečítaní dokumentov, 

študent potvrdí oboznámenie sa s BOZP a PO zaškrtnutím zodpovedajúcich okienok.  
 

Zápis na štúdium na akademický rok je možný v MAISe v časti Zápis - Online zápis na štúdium. 

 



 

 

Ak študent spĺňa podmienky uvedené v bode 1.až 4., potom  po kliknutí na tlačidlo 

  

prebehne zápis na štúdium a zobrazí sa mu oznam o úspešnom zápise na štúdium: 

  

Informácia o termíne 

zápisu na štúdium vo 

zvolenom ak.roku. 

Každá fakulta si 

definuje termíny. 

Informácia o predpisoch 

na úseku BOZP a PO a 

CKM 



 

 

V prípade, že platba nie je zaevidovaná v MAISe, nebrebehne zápis: 

 

 

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

o návšteve školy“  v časti  Tlačové zostavy: 

 


