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Príkaz dekana č. 3/2020 
 

o forme a priebehu zápisov na akademický rok 2020/2021 na 
Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

  
Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „dekan“ alebo „FEI 

UJS“) podľa článku 26 ods. 4 Štatútu FEI UJS a na základe odporúčania Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.08.2020 

(https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/) 

v záujme zabránenia šíreniu „koronavírusu“ vydáva nasledovný príkaz: 

 
 

Článok 1 
Predmet príkazu 

 
Príkaz určuje formu a priebeh zápisov na všetky študijné programy FEI UJS (pre všetkých 
novoprijatých uchádzačov a študentov vyšších ročníkov) na akademický rok 2020/2021. 
 

Článok 2 
Forma a priebeh zápisu 

 
1. Zápis na akademický rok 2020/2021 sa uskutoční výlučne len v elektronickej forme, 

bez fyzickej účasti študentov. 

2. Každý študent, ktorý uskutoční elektronický zápis (ďalej len „e-zápis“) musí si vytvoriť 
svoj zápisový list, zapísať si študijné predmety na akademický rok 2020/2021 (na 
zimný a letný semester) a dokončiť svoj e-zápis najneskôr do 11.09.2020. 

3. Študent po vykonaní e-zápisu je ďalej povinný vytlačiť, podpísať a najneskôr do 
15.09.2020 zaslať na študijné oddelenie – spôsobom určeným v odseku 6 tohto 
článku – nasledovné doklady: 

 zápisový list (študenti 1. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia), 

 čestné vyhlásenie o súbežných, resp. predchádzajúcich štúdiach, ktoré je 
dostupné na strane elektronického zápisu, 

 dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave – záväzné pre všetkých študentov, 
vrátane aj novoprijatých uchádzačov (príloha č. 1 Príkazu rektora č. 15/2020), 

 fotokópiu rodného alebo sobášneho listu (študenti 1. ročníka bakalárskeho 
a magisterského štúdia). 

4. Študenti, ktorí vykonali e-zápis pripoja k dokladom podľa predchádzajúceho odseku 
aj vytlačené potvrdenia o návšteve školy, vyplnené tlačivá k žiadostiam o rodičovský 
príspevok, o poskytnutie zľavy v železničnej a v autobusovej doprave, ktoré 
zamestnanci študijného oddelenia po ich potvrdení obratom vrátia odosielateľovi. 
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5. Zápis študenta do 1. ročníka len vtedy sa stane platným, ak všetky doklady, uvedené 
v odseku 3 tohto článku sú doručené na študijné oddelenie.   

6. Doklady podľa ods. 3 a 4 možno zaslať na študijné oddelenie poštou, alebo možno 
ich hodiť(v obálke) do schránky, ktorá je umiestnená na budove pri vchode fakulty. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V záujme zníženia rizika ochorenia a v dôsledku zvýšenia administratívnych úkonov 

študijné oddelenie odteraz až do odvolania nemá úradné hodiny. Vybavovanie 
úradných záležitostí sa koná len elektronicky, telefonicky alebo poštou. 

2. Tento príkaz bol prerokovaný na zasadnutí Kolégia dekana FEI UJS dňa 02.09.2020 
a schválený hlasovaním per rollam dňa 03.09.2020. 

3. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
 
V Komárne, dňa 03.09.2020 
 
 
 
 
 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
dekan FEI UJS 
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