
                   SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

 

TERMÍNY ZÁPISOV DO AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021 

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo 

 

Ročník Dátum Čas Poslucháreň 
1. ročník Bc. 

A-K 

3.9.2020 8:00 hod. B-001 

1. ročník Bc. 

L -Z 

3.9.2020 10:30 hod. B-001 

2. a 3. ročník Bc.        

(denná, externá forma) 

3.9.-7.9.2020 Elektronický zápis 

cez systém MAIS 

4. ročník Bc.  

(externá forma) 

3.9.-7.9.2020 Elektronický zápis 

cez systém MAIS 

 

 

Pokyny k zápisom do 1. ročníka bakalárskeho štúdia (prezenčne za nasledovných 

protiepidemických opatrení) 

1. SZU neodporúča študentom zúčastňovať sa hromadných akcií a cestovať do 

zahraničia min. 14 dní pred prezenčným zápisom na štúdium a pred začatím 

akademického roka 2020/2021 (16.9.2020). 

2. SZU zabezpečí pri vstupe do budovy meranie telesnej teploty študentov a neumožní 

vstup tým, ktorí majú teplotu vyššiu ako 37oC, alebo vykazujú niektorý z príznakov  

COVID-19. 

Ročník Dátum  
1. a 2. ročník Mgr. 

(denná forma) 

3.9.-7.9.2020 Elektronický zápis 

cez systém MAIS 

3. ročník Mgr. 

(externá forma) 

3.9.-7.9.2020 Elektronický zápis 

cez systém MAIS 



3. Zápis sa bude realizovať vo vetrateľnej miestnosti SZU bez klimatizácie 

(poslucháreň B-001), ktorá sa nachádza na prízemí vpravo po vstupe vchodom 

Limbova 14. 

4. Študenti budú rozsadení tak, aby bola medzi nimi dodržaná vzdialenosť 2 m 

v každom smere. 

Pokyny pre študentov 

1. Po celú dobu zápisu dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami. 

2. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom a dezinfekcia rúk pred 

vstupom do miestnosti. 

3. Obmedziť sociálny kontakt vrátane podávania rúk. 

4. Používať vlastné písacie potreby.  

5. Vyvarovať sa dotyku tváre a rúška rukami. 

6. Zákaz konzumácie potravín a nápojov v miestnosti zápisu. 

7. Študenti, ktorým nebol umožnený vstup do budovy SZU z dôvodu nesplnenia 

protiepidemických opatrení, bezodkladne mailom kontaktujú študijnú referentku (p. 

Durajová 02/59 370 559; silvia.durajova@szu.sk). 

8. V prípade, že sa študent nemôže z vážnych dôvodov osobne zúčastniť prezenčného 

zápisu, poverí inú osobu na základe notársky overeného splnomocnenia. 

9. Náhradný termín prezenčného zápisu 9.9.2020 o 8:00 hod. v posluchárni B-333. 

 

Pokyny k zápisom do ostatných ročníkov  (elektronicky prostredníctvom systému MAIS) 

 

1. Návod na elektronický zápis bude dostupný v systéme MAIS, ako aj zaslaný na 

ročníkový mail.  

2. Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku Fakulty 

verejného zdravotníctva SZU a aktuálne informácie v systéme MAISe. 
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