
Usmernenie SZU k zápisom v akademickom roku 2020/2021 

 SZU odporúča študentom nezúčastňovať sa hromadných akcií a necestovať do 

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

akademického roku (16. 9. 2020). V prípade zahraničných študentov, ako aj pri 

návrate zo zahraničia, je študent povinný postupovať podľa pokynov Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (pokyny pre 

občanov SR https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia, pokyny pre 

zahraničných študentov https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-

uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie). 

 

Zápisy do 1. ročníka štúdia budú prebiehať prezenčne0) za nasledovných 

protiepidemických opatrení.   

1. 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. 

2. Zápisy sa budú  realizovať vo väčších vetrateľných miestnostiach SZU bez 

klimatizácie. 

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

v každom smere. 
0) Dekan fakulty môže rozhodnúť o konaní zápisu do 1. ročníka elektronickou formou. 

Pokyny pre študentov 

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

2. Povinnosť prekrytia horných dýchacích cesty 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 príslušnú študijnú 

referentku. 

Pokyny pre študijné referentky 

1. Povinnosť prekrytia horných  dýchacích cesty rúškom a dezinfekcia rúk pred 

vstupom do miestnosti. 

2. Upozorňovať študentov na pravidlá, ktoré sú povinní dodržať podľa textu vyššie. 

3. Používať vlastné písacie potreby. 

4. Obmedziť sociálny kontakt vrátane podávania rúk. 

5. Zabezpečiť dezinfekciu pracovných plôch a kľučiek po skončení zápisu. 

Zápisy do vyšších ročníkov budú prebiehať elektronicky prostredníctvom MAISu 

v termínoch určených fakultou a dohodnutých s administrátorom MAISu (Ing. 

Širka) – najneskôr do 7. 9. 2020. Návod na elektronický zápis bude dostupný v MAISe.  

Náhradný termín zápisov bude prebiehať podľa pokynov jednotlivých fakúlt najneskôr do 

9. 9. 2020 vrátane. V prípade, že sa študent nemôže z vážnych dôvodov prezenčného 

zápisu osobne zúčastniť, poverí inú osobu na základe notársky overeného splnomocnenia.   

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie


Podrobnosti zápisov na štúdium fakulta zverejní na svojej webovej stránke. 

Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej 

fakulty a aktuálne informácie v MAISe. 

 


