
Z Á P I S N Ý    L I S T  

na akademický rok 2020/2021 

Meno a priezvisko:  

 

Rodné priezvisko:      

 

Študijný program: 

Ročník: 

Forma štúdia: (denná alebo externá) 

Stupeň štúdia: magisterský 

Štátne občianstvo:  

Dátum narodenia:   

Miesto narodenia:  

Rodné číslo:        

(číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka): 

Tel. č.:  .................................................. E-mailová adresa:...................................................... 

 

Adresa trvalého bydliska: 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec):             PSČ: 

Okres:              Štát: 

 

Korešpondenčná adresa: 

Ulica a číslo: 

Mesto (obec):              PSČ: 

Okres:               Štát: 

Číslo účtu/kód banky:  ..................................................................................  
 

Súhlas dotknutej osoby 
 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej len „GDPR“) 

 

Týmto v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR vyjadrujem súhlas Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 

2, 041 80 Košice, IČO: 00397768 (prevádzkovateľ) na spracúvanie mojich osobných údajov a to v rozsahu: telefónne číslo, e-mailová 

adresa a číslo účtu/kód banky s cieľom kontaktovania študentov v súvislosti s ich štúdiom a s cieľom organizačného zabezpečenia a 

vyplatenia štipendií študentom (prospechové, motivačné a pod.). 

Tento súhlas platí počas trvania štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na obdobie následnej 

archivácie dokumentov určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa. 

Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho 

doručenia. 

Bol/a som poučený/á o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv 

dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 GDPR. 

 

 

dňa ....................... ......................................................... 

 podpis študenta 



 
SÚHLAS S VYKONANÍM ZÁPISU NA ŠTÚDIUM BEZ FYZICKEJ PRÍTOMNOSTI 

 

Dole podpísaný uchádzač  

Meno, priezvisko, titul ...........................................................................................................................................  

Dátum a miesto narodenia: ......................................................................................... ............................................ 

prijatý*/podmienečne prijatý** na štúdium na Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach  

Názov študijného programu: ...................................................................................... ............................  

Stupeň štúdia1 .............................................................. 

Forma štúdia 2...............................................................  

 

Týmto dávam súhlas Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, aby na základe rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí 

na vyššie uvedené štúdium vykonala zápis na toto štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bez mojej fyzickej 

prítomnosti (ďalej len „elektronický zápis“) z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s vírusom 

COVID-19.  

 

V..........................................................  dňa ..................................... 

 

 

Podpis uchádzača ......................................................................  

 

Vysvetlivky:  

*Informácie o študijnom programe, stupni štúdia a forme štúdia, na ktoré bol uchádzač prijatý/podmienečne 

prijatý, sú uvedené v rozhodnutí o prijatí/podmienečnom prijatí na štúdium.  

** Uchádzač o štúdium, ktorý bol na štúdium prijatý a zatiaľ nedoložil požadované doklady v listinnej 

podobe, najmä overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok ku diplomu, 

tieto doklady doručí najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (okrem absolventov UPJŠ). 
1  prvý Bc. alebo druhý Mgr. 
2 denná alebo externá 

 

Fakulta po vykonaní elektronického zápisu bude zapísaného študenta informovať e-mailom.  

Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona 

zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s 

§ 59 ods. 3 zákona. Splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona uchádzač preukáže 

predložením dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa. Dokladom preukazujúcim splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium podľa 

predchádzajúcej vety je overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške  a dodatku ku 

diplomu.  Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom doručenú v 

listinnej podobe na adresu fakulty najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Fakulta po vykonaní 

elektronického zápisu bude zapísaného študenta informovať e-mailom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meno študenta: ..................................................................... 

 

Názov študijného programu: ................................................................................ 

 

(Vyznačte uvedené krížikom x) 

 

Miesto vyzdvihnutia potvrdení:  budova Sokrates (pri vchode na prízemí), Moyzesova 9, Košice 

 

Potrebujem potvrdenia 
o návšteve školy 

áno    

nie    

    

Potvrdenia o návšteve 
školy si vyzdvihnem 

Streda 
9. 9. 2020 

  8 – 10,30   

14 – 15,30   

Štvrtok 
10. 9. 2020 

  8 – 10,30   

14 – 15,30   

Piatok 
11. 9. 2020   8 – 10,30   

 

 

V deň, ktorý uvediete, si vyzdvihnete potvrdenia o návšteve školy, ak vyznačíte, že máte záujem. 

 

Prolongácie ISIC kariet: 

  

http://www.aio.upjs.sk  (v časti Novinky) 
https://www.upjs.sk/public/media/5945/Harmonogram-2020-PIK-200720.pdf 
 

Predpisy platieb za prolongácie budú vygenerované v druhej polovici augusta. Až potom je možné 

uhradiť poplatok za prolongáciu. Prolongovať kartu si môžete prísť až keď v AiSe budete mať 

spárovanú platbu. 

 

Ing. Erika Ondrejová 

e-mail: erika.ondrejova@upjs.sk 

(pri komunikácii uveďte fakultu a číslo čipu Vášho preukazu) 

Tel.: 055 234 1512 

Helena Sedláková 

e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk 

Tel.: 055 234 1514 

 

 

 

 

 

http://www.aio.upjs.sk/
https://www.upjs.sk/public/media/5945/Harmonogram-2020-PIK-200720.pdf

