SÚHLAS S VYKONANÍM ZÁPISU NA ŠTÚDIUM BEZ FYZICKEJ PRÍTOMNOSTI
Dolu podpísaný uchádzač
Meno, priezvisko, tituly: ...........................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: .....................................................................................................................................
prijatý/podmienečne prijatý na štúdium na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (ďalej tiež „STU")

Názov študijného programu1: ..................................................................................................................................
Názov študijného odboru1: ......................................................................................................................................
Stupeň štúdia1: ................................................................Forma štúdia1: ...............................................................
Fakulta STU/univerzitné pracovisko: ........................................................................................................................

týmto dávam Slovenskej technickej univerzite v Bratislave súhlas, aby na základe rozhodnutia o prijatí2
/podmienečnom prijatí3 na vyššie uvedené štúdium vykonala zápis na toto štúdium podľa § 59 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bez mojej fyzickej prítomnosti (ďalej len „elektronický zápis“)
z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s vírusom COVID-19.
V .................................................... dňa .....................................

.........................................................
Podpis uchádzača

Vysvetlivky:
1

Informácie o študijnom programe, študijnom odbore, stupni štúdia a forme štúdia, na ktoré bol uchádzač
prijatý/podmienečne prijatý sú uvedené v rozhodnutí o prijatí/podmienečnom prijatí na štúdium.
2

Uchádzač o štúdium, ktorý bol na štúdium prijatý a zatiaľ nedoložil požadované doklady v listinnej podobe,
najmä overenú kópiu maturitného vysvedčenia, tieto doklady doručí najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Fakulta po vykonaní elektronického zápisu bude zapísaného študenta informovať emailom.
3

Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona
zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59
ods. 3 zákona. Splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona uchádzač preukáže
predložením dokladu o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Dokladom preukazujúcim splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium podľa predchádzajúcej vety je
overená kópia maturitného vysvedčenia doručená v listinnej podobe najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Fakulta po vykonaní elektronického zápisu bude zapísaného študenta informovať emailom.

