
 
 

 

 

Zápis do 1. ročníka, II. stupňa externého štúdia 

v akademickom roku 2021/22 
 

• dátum: 03.09., 06.09., 08.09., 09.09.2021 (individuálne) 

• miesto: študijné oddelenie DF č. dv. A001a 

• odovzdáte vyplnené a podpísané tlačivo (buď osobne alebo pošlite poštou pred 

stanoveným termínom, ak sa Vám nedá zápisu zúčastniť osobne):  

- zápisný list 2021/2022: www.tuzvo.sk – fakulty a súčasti – drevárska fakulta – 

študenti a štúdium – zápis  

• zápis nie je možný elektronicky, referentka Vás zapíše len na základe zápisného listu 

 

• študenti sú už pri vstupe do budovy a tiež pri pobyte v jej priestoroch povinní chrániť 

sa tvárovým rúškom. Pri vstupe do budovy sú povinní dezinfikovať si ruky alebo 

použiť jednorazové rukavice. Pri písaní používať vlastné pero. 

 

• oficiálny začiatok zimného semestra: 20.9.2021 

• začínate výučbou podľa rozvrhu (bude zverejnený začiatkom septembra) 

 

• absolventom bakalárskeho štúdia externej formy na TUZVO zostáva preukaz 

externého študenta, len si obnovia jeho elektronickú platnosť po zápise na 

univerzitnom termináli (vo vestibule oproti hlavnému vchodu) 

• absolventi bakalárskeho štúdia z iných škôl a absolventi dennej formy štúdia na 

TUZVO si vybavia nový preukaz externého študenta (uhradiť 11,- €) 

• ďalšie info o preukazoch: www.tuzvo.sk – fakulty a súčasti – centrum informačných 

technológií – multifunkčné preukazy – preukaz externého študenta 

 

Platobné údaje k preukazu študenta: 

Výška platby: 11,- € 

IBAN: SK48 8180 0000 0070 0045 8371 

SWIFT: SPSRSKBA /uvádza sa len pri platbe zo zahraničia, pri domácom prevode nie je potrebné/ 

Variabilný symbol: 21001 

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka 

Konštantný symbol: 0308 

Správa pre prijímateľa: meno študenta, ktorého sa úhrada týka 

 

Akceptované sú len platby hradené z bankového účtu. Úhrada poštovou poukážkou nebude 

akceptovaná. Uhradiť min. 3 pracovné dni pred dňom prevzatia preukazu. 
 

BOLI STE PRIJATÍ NA PLATENÚ FORMU ŠTÚDIA. ROZHODNUTIE 

S VYRUBENÝM ŠKOLNÝM VÁM BUDE ZASLANÉ POŠTOU DO VLASTNÝCH RÚK 

KONCOM SEPTEMBRA 2021. 
 

UBYTOVANIE A STRAVA nie je zabezpečená. Prípadné info o ubytovaní na ubytovacom 

oddelení  t. č.: 045/5206 604 - Ing. Miroslava Cibulová, cibulova@tuzvo.sk 

 

Kontakt na študijné oddelenie Drevárskej fakulty:  

Ing. Miriam Polačeková - č. t. 045/5206 341, polacekova@tuzvo.sk                                                        
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