Otázky a odpovede – Prijímacie konanie FBERG 2019
Informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2019/2020 a štúdiu nájdete naďalej
na webe FBERG TUKE - https://fberg.tuke.sk/sk/prijimacky/
Ak ste si ich pozorne prečítali a napriek tomu Vám niečo nie je jasné, potrebujete odpovede
na vaše otázky, máte možnosť:



prečítať si na tejto stránke odpovede Študijného oddelenia na najčastejšie otázky
uchádzačov,
napísať na Študijné oddelenie FBERG TUKE:
1. stupeň
emilia.zelenakova@tuke.sk,jana.kazimirova@tuke,sk,Jozefina.lukacova@tuke.sk

2. stupeň
iveta.skubanova@tuke.sk, tatiana.makelova@tuke.sk



zavolať na Študijné oddelenie FBERG TUKE: +421-55-602 2350 , +421-55-602 2208
zastaviť sa v úradných hodinách osobne na Študijnom oddeleniFBERG TUKE.
Úradné hodiny:
Pondelok:
8:30 – 11:30
Utorok:
8:30 – 11:30
Streda: 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
Štvrtok:
nestránkový deň
Piatok:
8:30 – 11:30

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k nim:
1. Dobrý deň, akým spôsobom sa dá prihlásiť na štúdium na Vašu fakultu?
Ak máte záujem študovať na našej fakulte BERG na prvom stupni štúdia (Bc.) máte túto
možnosť:




Podanie elektronickej prihlášky TUKE:
https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
Návod ako podať elektronickú prihlášku nájdete na:
https://mais.tuke.sk/dokumenty/eprihlaska_276312/Ako_podat_EP.pdf
Cez rozhranie elektronickej prihlášky je možné sledovať stav Vašej prihlášky

Ak máte záujem študovať na našej fakulte na druhom stupni štúdia (Ing.):


Vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné iba v elektronickej forme
prostredníctvom e-prihláška na TUKE.




Podanie elektronickej prihlášky TUKE:
https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
Návod ako podať elektronickú prihlášku nájdete na:
https://mais.tuke.sk/dokumenty/eprihlaska_276312/Ako_podat_EP.pdf

2. Môžeme použiť na podanie prihlášky na FBERG TUKE centrálnu elektronickú
prihlášku Ministerstva školstva?
Nie,
neodporúčame
používaťCentrálnu
elektronickú
prihlášku
na
http://www.prihlaskavs.sk. TUKE a teda aj FBERG TUKE má svoju vlastnú elektronickú
prihláškuhttps://eprihlaska.tuke.sk. Tieto dva systémy nie sú v súčasnosti prepojené. Údaje
ku prihláške zadané do centrálnej prihlášky nebudú doručené a dostupné na FBERG TUKE.
Prihláška TUKE https://eprihlaska.tuke.sk ponúka okrem možnosti podania a vygenerovania
vyplnenej papierovej prihlášky navyše aj funkcionality sledovania stavu podanej prihlášky,
budú v nej viditeľné rozhodnutia o prijatí a obsahuje aj ďalšie usmerňujúce údaje pre
prijatých uchádzačov.

3. Čo všetko potrebujem doložiť ku prihláške a ak je dátum podania prihlášky 31.
marec, stačí to poslať 31. marca?
Prihláška je úplná, ak má vypísané všetky údaje v jednotlivých kolónkachformulára,
a vložené resp. nahraté všetky potrebné prílohy – životopis, potvrdenie o platbe,
vysvedčeniaPo absolvovaní štúdia je potrebné dodatočne nahrať vysvedčenie zo 4.ročníka a
maturitné vysvedčenie alebo ho potom priniesť so sebou na zápis (overené kópie).

4. Kam mám poslať prihlášku, číslo účtu a variabilný symbol na zaplatenie?
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií, Letná 9, 040 00 Košice
Variabilnýa konštantný symbol: budú uvedené na informačnom liste, ktorý dostanete spolu
s rozhodnutím o prijatí
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

5. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako sa rieši situácia ohľadom poplatkov.
Čo ak tento poplatok chcem zaplatiť cez Internetbanking? Aké potvrdenie mám
doložiť? Detail transakcie?
Žiadny doklad nie je potrebné doložiť. Musí sa správne vyplniť variabilný symbol. Platby sa
spárujú.

6. Chcel by som sa opýtať, či sa za prihlášku na vašu fakultu platí ten istý
poplatok, ak si zapíšem na viac študijných programov v rámci tej istej fakulty
alebo či sa platí za každý zvlášť.

Jedna prihláška môže obsahovať ibajeden študijný program. Ak má uchádzač záujem o
prijatie na viac študijných programov na FBERG musí si na každý študijný program podať
osobitnú prihlášku. Za každú prihlášku je poplatok 20,00 €.

7. Aký je postup pre záujemcov o štúdium, ktorí sú ZŤP? Ďakujem.
Postup je taký istý ako pre všetkých záujemcov. V Osobných údajoch uviesť“ Zmenenú
pracovnú schopnosť“.

8. Potrebujem k prihláške doložiť overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej
školy?
Do E-prihlášky je potrebné nahrať vysvedčenia z 1. až 3. ročníka. Vysvedčenie zo 4.ročníka
a maturitné vysvedčenie nahrať až po obdržaní vysvedčení, alebo ich priniesť fyzicky na zápis
(notárom overené kópie).

13. E-prihlášku som poslal už pred mesiacom, kedy mi naskočí, že je študijným
oddelením akceptovaná?
Po spracovaní v IS MAIS (niekedy to trvá dlhšie) študijné oddelenie prihlášku zakceptuje.

14. Dobrý deň, ak chcem priložiť k prihláške aj nejaké diplomy, musia byť
overené notárom? Alebo stačia iba ich kópie?
Nie je potrebné dokladať žiadne iné prílohy (diplomy).

16. Vedel by som sa niekde dozvedieť koľko študentov sa v minulosti a aj tento
rok hlásilo na daný odbor a koľko bolo prijatých a aké boli hranice prijatia?
Údaje o plánovanom minimálnom počte prijímaných študentov sú zverejnené na našej
stránke v dokumente PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM FBERG TECHNICKEJ
UNIVERZITY VKOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 , v prílohe “Zoznam študijných
programov v dennej a externej forme bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2019/2020“.
Prílohu toho sa týkajúcu nájdete aj v dokumente pre inžinierske štúdium. Prijímame všetkých
uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia.

17. Chcem ísť na brigádu do zahraničia a neviem či si stihnem prevziať
rozhodnutie o prijatí/neprijatí a vrátiť sa do zápisu.
Stav podaných prihlášok (elektronických) aj rozhodnutie dekana o prijatí je možné sledovať v
rozhraní elektronickej prihlášky individuálne podľa rodného čísla príp. čísla prihlášky, každý
študent iba svoju prihlášku a rozhodnutie. Rozhodnutia o prijatí sa budú posielať do
vlastných rúk, spolu s Informačným listom o poplatkoch a s pozvánkou na zápis. Zápis sa
uskutoční pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 24. a 25.júna 2019 v posluchárni
P-24, Letná 9, Blok-B, hlavná budova Technickej univerzity v Košiciach. V prípade Vašej

osobnej neprítomnosti počas zápisu, je potrebné si vybaviť splnomocnenie na tento účel,
ktoré odovzdá splnomocnená osoba na zápise.

18. Dobrý deň, chcel by som vedieť, do kedy treba zaplatiť školné za platené
externé štúdium?
Všetci prijatí uchádzači dostanú Informačný list, kde budú uvedené poplatky a termíny.

19. Ak som prijatý na istý študijný program, je možný prestup?
Je možný po zvážení a odsúhlasení garantom študijného programu.

