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Pokyny na uskutočnenie zápisu na FŠT pre študentov 1. ročníka
bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020
Prvým krokom na začatie štúdia na vysokej škole je zápis na štúdium. Zápis do 1.ročníka
bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 20.9.2019 o 9:00 hod.
Miesto zápisu
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku
19, 911 06 Trenčín - Záblatie, miestnosť ZP1 (číslo dverí 108).
Zápis na štúdium je povinný, ak sa ho z vážnych dôvodov nemôže študent zúčastniť osobne,
môže ho zastúpiť rodinný príslušník, alebo iná zodpovedná osoba, prípadne si môže dohodnúť
iný termín.
Na zápis si uchádzač prinesie:
- evidenčný list študenta,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu,
- tlačivá, ktoré potrebujete potvrdiť (vlakové, autobusové preukážky, rodinné prídavky),
- písacie potreby.
Evidenčný list študenta
Študent si skontroluje, doplní, prípadné zmeny vyznačí, (nie zmenu študijného programu),
podpíše a prinesie na administratívny zápis na štúdium.
Študenti so špecifickými potrebami si podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie spolu
s evidenčným listom, informácie a žiadosť nájdete na http://cp.tnuni.sk/
Elektronická návratka
Podľa § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách je žiadúce, aby študent prostredníctvom
elektronickej návratky poskytol fakulte informáciu, či sa zapíšete na štúdium.
V prípade, že neprejaví záujem o štúdium alebo informáciu neposkytne, zanikne mu právo
zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže poskytnúť miesto ďalšiemu
uchádzačovi v poradí.
Na webovej adrese http://ais2.tnuni.sk sa otvorí Akademický informačný systém (AIS).
V hornej časti študent klikne na Návratku uchádzača, ak nemá fotografiu požadovaných
rozmerov, upraví ju podľa návodu. Ak má požadovanú fotografiu, prejde na E-návratku (cez
stránku s červeným štítom, pokračovať na tento web). Do systému sa dostane pomocou
Loginu (identifikačné číslo, ktoré nájde v rozhodnutí o prijatí) a Hesla (rodné číslo bez
lomítka), vyberie Prihlásiť / Prijímacie konanie / Návratky uchádzača – vloží fotografiu,
potvrdí návratku (čierny bežec na ľavej strane). Nezaslaním fotografie cez E-návratku nebude
možné vyrobiť preukaz, ktorý bude slúžiť na prihlasovanie do AISu (pridávanie predmetov a
kontrola známok), na zľavnené cestovné a pod.
Elektronickú návratku je potrebné zaslať do 10 dní od doručenia Rozhodnutia o prijatí.
Technické problémy v AISe (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši systémový
pracovník FŠT Ing. Milan Jus, PhD. č. tel. 032/7400228, email: milan.jus@tnuni.sk.
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu
Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu“ si študent vytlačí po
prihlásení sa do AIS. Do systému sa dostane pomocou Loginu (identifikačné číslo, ktoré
nájde v rozhodnutí o prijatí) a Hesla (rodné číslo bez lomítka), vyberie Prihlásiť / Prijímacie
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konanie / Návratky uchádzača / ikona tlačiarne, kde po kliknutí sa zobrazí ponuka Tlač
dokumentov. Z ponuky si vyberie tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre
vysokú školu“, vytlačí, podpíše a zašle poštou, prípadne môže doniesť osobne na Študijné
oddelenie, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 19, 91106 Trenčín.
Študentský preukaz ISIC
V zmysle zákona č. 131/2002 § 67 o vysokých školách musí mať každý študent vyhotovený
študentský preukaz, ktorý bude jeho jediným dokladom o právnom postavení študenta.
Podmienkou vyhotovenia študentského preukazu ISIC bude:
 zaslaná elektronická návratka spolu s fotografiou uchádzača o štúdium,
 zaplatenie poplatku 22 € spojeného so štúdiom (poplatok sa uhrádza prevažne
bezhotovostným prevodom na účet TnUAD,
 zaslanie vlastnoručne podpísaných tlačív „Prihláška za člena Združenia CKM SYTS –
evidenčný list“ a „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre partnerov“ študentom,
spolu s dokladom o zaplatení poplatku 22 €.
Poplatok 22 € je vyberaný v zmysle § 92 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Organizačnej smernice č. 3-U-004 a zaplatíte ho:
- na IBAN účtu Štátna pokladnica, SK 13 8180 0000 0070 0006 5375,
- referenčné číslo 5699687,
- do špecifického symbolu uviesť ID z rozhodnutia o prijatí,
- do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača,
- variabilný symbol 10301,
- adresát TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín.
V prípade, že prijatý uchádzač o štúdium nesplní jednu z týchto podmienok, nebude možné
mu vyrobiť študentský preukaz ISIC.
Tlačivá „Prihláška za člena Združenia CKM SYTS – evidenčný list“ a „Súhlas so
spracovaním osobných údajov pre partnerov“ si študent vytlačít po prihlásení sa do AIS. Do
systému sa dostane pomocou Loginu (to je identifikačné číslo, ktoré nájde v rozhodnutí o
prijatí) a Hesla (rodné číslo bez lomítka), vyberie Prihlásiť / Prijímacie konanie / Návratky
uchádzača / ikona tlačiarne, kde po kliknutí sa zobrazí ponuka Tlač dokumentov. Z ponuky si
vyberie tlačivá „Prihláška za člena Združenia CKM SYTS – evidenčný list“ a „Súhlas so
spracovaním osobných údajov pre partnerov“ vytlačí, podpíše a obratom zašle poštou,
prípadne môže doniesť osobne na Študijné oddelenie, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku
19, 91106 Trenčín.
Ubytovanie
Podmienky ubytovania študentov TnUAD na internátoch v akademickom roku 2019/2020
nájdete na webovej stránke https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/.
Zápis predmetov
Predmety sú študenti povinní zapísať si do AISu. V prípade, že tak nevykonajú do konca
septembra, budeme považovať ich štúdium za zanechané v zmysle Študijného poriadku
TnUAD.
Všetky informácie o programe AIS: napr. ako sa majú prihlásiť do programu, aký internetový
prehliadač majú používať, kontakty a návody pre študentov sa dozvedia priamo na stránke
https://ais2.tnuni.sk/.
Technické problémy v AISe (zablokovaný prístup, expirované heslo a pod.) rieši Ing. Milan
Jus, PhD. č. tel. 032/7400228, email: milan.jus@tnuni.sk
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Úradné hodiny na Študijnom oddelení
(nachádza sa v budove Fakulty špeciálnej techniky, Trenčín - Záblatie, Pri parku 19, na
prízemí, č. dverí 107):
Pondelok
8,00 – 14,00 hod.
Utorok
8,00 – 14,00 hod.
Streda
8,00 – 14,00 hod.
Štvrtok
8,00 – 14,00 hod.
Piatok
8,00 – 14,00 hod
Finančná pomoc pri štúdiu:
Študentská pôžička – podmienky a žiadosti pre akademický rok 2019/2020 je možné nájsť na
internetovej stránke www.spf.sk.
Informácie a presné podmienky získania sociálneho štipendia študenti dostanú na sociálnom
oddelení, ktoré sa nachádza v budove C na Študentskej ulici pri Študijnom oddelení Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov na prízemí vľavo. Žiadosti vybavuje p. Hudáčková
č.tel.:032/7400172 email: viera.hudackova@tnuni.sk.
Stravovanie
Študenti majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni v Záblatí alebo v ŠJ na Študentskej 2.
Všetky informácie o stravovaní a Stravovacom systéme sú uvedené na stránke
https://tnuni.sk/strava/strava/novinky/.
Informácie Vám môže poskytnú pani Ing. Viera Kadlecová, tel.: 032/7400 189, e-mail:
viera.kadlecova@tnuni.sk alebo Ing. Alena Chudá, tel. 032/7400 124, e-mail:
alena.chuda@tnuni.sk.
Všetky oznamy, rozvrhy, krúžky, Študijný poriadok a pod. študenti nájdu na nástenkách a na
webovej stránke: www.fst.tnuni.sk, www.tnuni.sk. Nástenky sa nachádzajú na prízemí a na 1.
poschodí vo fakultnej budove.
Knižnice
Univerzitná knižnica a študovňa TnU AD sa nachádza v meste, ulica Horný Šianec 9, č. tel:
032/6521559. Okrem toho študenti môžu využívať knižničné služby Krajskej knižnice
v Trenčíne.
Všetky informácie o TnUAD a fakulte sa nachádzajú na stránke www.fst.tnuni.sk ,
www.tnuni.sk.
V prípade potreby ohľadne štúdia je možné písať na e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk .
Metodický pokyn „Pokyny na uskutočnenie zápisu na FŠT pre študentov 1. ročníka
bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020“ bol prerokovaný a schválený na
Kolégiu dekana (č. 16/2019) dňa 11.09 2019.

