
 

 

Zápis študentov FZ KU na štúdium 
v akademickom roku 2019/2020 

 
 
1. ročník – bc. štúdium 2. septembra 2019 
Fakulta zdravotníctva, od   7.00  –  8.00 hod. registrácia študentov na vrátnici 
Fakulta zdravotníctva, od   8.00 – 10.30 hod. zápis, miestnosť 102 (št. program  
                                    OŠE DF, VZ)                        
Fakulta zdravotníctva, od 10.00 – 11.00 hod. registrácia študentov na vrátnici 

od 11.00 – 13.30 hod. zápis, miestnosť 102 (št. programy 
UZS, FYZ)           

 Fakulta zdravotníctva, od 13.00 – 14.00 hod. registrácia študentov na vrátnici 
        od 14.00 – 16.00 hod. zápis, miestnosť 102 (št. programy  
                                     OŠE EF, LVM, RT) 
 
 
Na zápis si so sebou prineste 1 ks fotografie (približne 3 x 4 cm), občiansky preukaz, 
fotokópiu rodného listu (vydatá/ženatý aj sobášneho listu) - neoverenú, č. bank. účtu 
(príp. rodiča),  lepidlo a tlačivo na zľavu cestovného zo ŽSR alebo SAD, ktoré Vám 
potvrdíme a bude Vám slúžiť na cestovanie, kým nebudete mať vydaný preukaz 
študenta ISIC. 
........................................................................................................................................ 
 
2. ročník – bc. štúdium 3. septembra 2019 
Zápis sa koná na študijnom oddelení FZ KU v Ružomberku  
od   7.00 –   9.00 hod. OŠE DF (A-CH), UZS 
od   9.00 – 11.00 hod. OŠE DF(I-N), FYZ 
od 11.00 – 13.00 hod. OŠE DF(O-Ž), RT 
od 13.00 – 15.00 hod. OŠE EF, LVM 
........................................................................................................................................ 
 
3. ročník – bc. štúdium 4. septembra 2019 
Zápis sa koná na študijnom oddelení FZ KU v Ružomberku  
od   7.00 –   9.00 hod. OŠE DF (A-CH), UZS 
od   9.00 – 11.00 hod. OŠE DF(I-N), FYZ 
od 11.00 – 13.00 hod. OŠE DF(O-Ž), RT 
od 13.00 – 14.00 hod. LVM 
               
........................................................................................................................................ 
 
1. ročník – mgr. štúdium 5. septembra 2019 
Fakulta zdravotníctva, od 8.00 – 10.00 hod zápis, miestnosť 102 (št. program FYZ) 
.................................................................................................................................... 
 
2. ročník – mgr. štúdium 5. septembra 2019 
Zápis sa koná na študijnom oddelení FZ KU od 11.00 – 13.00 hod. (št. program FYZ) 



 

 

Študenti prvých ročníkov bc. a mgr. štúdia si zápisné listy nerobia.  
 
Študenti vyšších ročníkov si do termínu oficiálneho zápisu urobia predzápis, t. j . 
vytvoria si v informačnom systéme AiS2 zápisný list na ak. rok 2019/2020 a zároveň 
si vyberú predmety, ktoré budú absolvovať v akademickom roku 2019/2020 (tvorba 
zápisných listov je už sprístupnená).  
 
Zápisný list na ak. rok 2019/2020 si vytvoria všetci študenti druhého a tretieho 
ročníka bakalárskeho štúdia a druhého ročníka magisterského štúdia (vrátane 
študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia, ktorí nemajú splnené všetky povinnosti pre 
účasť na štátnej skúške a zapisujú si predmety pre ak. rok 2019/2020, príp. si 
zapisujú len štátnicové predmety). Študenti až po vytvorení zápisného listu si vytlačia 
Potvrdenia o návšteve školy a Protokol o študijnom pláne (kliknutím na zápisný list, 
tlač dokumentov). 
 
Pri zápise na študijnom oddelení študenti vyšších ročníkov odovzdajú nasledovné 
dokumenty a tlačivá:  

1. Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra,  
2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, 

(obidva tlačivá sú zverejnené na stránke FZ v štúdiu – oznamy pre študentov),  
3.  Potvrdenie o návšteve školy (podľa toho, kto koľko potrebuje),  
4.  Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa, 
5.  Protokol o študijnom pláne študenta v ak. roku 2019/2020 

(tieto si treba vytlačiť z AiS2). 
 
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť 
zápisu na štúdium v termíne určenom fakultou. 
 
 
 
UPOZORNENIE! 
 
1. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/studijny_poriadok_ku.pdf informácie o postupe 

pri zápise predmetov a zrušení zapísaného povinného predmetu. 
Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre študenta predmetmi záväznými pre 
daný ak. rok. 
 
2. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, 
akú časť povinností predpísaných študijným programom absolvuje v ak. roku 
2019/2020. V prípade, ak si študent povinný predmet pre daný akademický rok 
nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval. 
Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent. 
 
3. Povinný predmet zapísaný v  ak. roku 2018/2019 a absolvovaný neúspešne 
(FX) alebo aj neabsolvovaný (bez hodnotenia, dodatočne mu bude zapísané 
hodnotenie FX), si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to 
v nasledujúcom ak. roku 2019/2020. Úspešne absolvované predmety, za ktoré 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/studijny_poriadok_ku.pdf


 

 

doteraz nemáte zapísané hodnotenie v AiS2, si do ďalšieho roka štúdia 
nezapisujete, ale upozornite vyučujúceho, aby Vám hodnotenie zapísal. 
 
4. Študenti, ktorí absolvovali v ak. roku 2018/2019 letnú odbornú prax, ale 
nemajú z nej zapísané hodnotenie (bude im zapísané po odovzdaní denníkov 
praxe), si tento predmet neprenášajú do ak. roku 2019/2020.  


