
 

prinášame vám základné informácie, ktoré vám 

pomôžu orientovať sa na fakulte a prejsť 

úspešne prvým rokom štúdia. 
 

Milí prváci, 
 



 
Kreditný systém 

 

Čo sú kredity ? Kredity sú v podstate body za 

jednotlivé predmety. Každý predmet je určitým 

systémom okreditovaný (obodovaný).   

Študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia musí 

získať počas skúšobného obdobia zimného 

semestra minimálne 15 kreditov, aby mohol 

pokračovať v štúdiu. Za každý rok štúdia musí 

študent získať minimálne 40 kreditov. 

Podrobné informácie nájdete v dokumente 

Študijný poriadok FCHPT STU v Bratislave na 

www.fchpt.stuba.sk v sekcii Informácie pre 

študentov – Dôležité informácie a dokumenty. 

 

 
Zápočty a klasifikované zápočty 

 

Zápočet a klasifikovaný zápočet sa udeľuje po absolvovaní predpísaného 

rozsahu vzdelávacích činností v rámci predmetu  a na základe splnenia 

stanovených podmienok (najmä účasť a výsledky priebežnej kontroly). S 

týmito podmienkami budete oboznámení na začiatku semestra na každom 

predmete.  

Klasifikovaný zápočet je zápočet, pri ktorom sa splnenie stanovených 

požiadaviek hodnotí klasifikačným stupňom. Hodnotia sa ním najmä 

laboratórne práce a semestrálne projekty z predmetov, ktoré sa nekončia 

skúškou. 

Zápočet a klasifikovaný zápočet udeľuje poverený učiteľ (prednášajúci, resp. 

vedúci danej formy vzdelávacej činnosti, t.j. cvičení, seminára).  

Ak  predmet končí zápočtom, do výkazu o štúdiu sa zaznamená výsledné 

hodnotenie v tvare: "započítané". Ak  predmet končí klasifikovaným 

zápočtom, do výkazu o štúdiu sa zaznamená výsledné hodnotenie známkou. 
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Skúšky 

 

Skúškou sa overujú vedomosti študenta z príslušného predmetu. Forma 

a obsah skúšky musia byť v súlade s informačným listom predmetu a 

prednášajúci je povinný oboznámiť s nimi študentov na začiatku 

semestra. 

Skúška môže byť písomná, ústna na základe písomnej prípravy, resp. ich 

kombinácia.  

Skúšku z predmetu, ktorý sa končí zápočtom a skúškou, môže vykonať 

len študent, ktorému bol udelený za príslušný predmet zápočet.  

Termíny skúšok v priebehu skúškového obdobia navrhuje skúšajúci v 

súlade s pokynmi rektora alebo dekana.  

 

Termíny a miesta skúšok, ako aj spôsob prihlasovania sa na skúšku, je 

povinný zverejniť skúšajúci prostredníctvom informačného systému AIS  

( www.fchpt.stuba.sk - AIS - Prihlásenie do osobnej administratívy AIS 

(prihlasovacie údaje ste získali pri zápise) - Moje štúdium - Portál 

študenta - Prihlasovanie na skúšky). 

 

 

 

 

 

 

Na čo treba dbať vo vyšších ročníkoch pri 

opakovane zapísaných predmetoch – urobiť 

ich do konca riadneho skúšobného 

obdobia, teda treba robiť najskôr 

opakovane zapísané predmety. 

 

Potvrdenie o chorobe alebo hospitalizácii  

doniesť na pedagogické oddelenie včas. 

O predĺženie skúšobného obdobia v 

prípade dlhodobého ochorenia treba 

požiadať s dostatočným predstihom a pred 

skúškou sa presvedčiť, či bolo žiadosti 

vyhovené. Všetky žiadosti vybavovať cez 

pedagogické oddelenie. 

 



 
Študijní poradcovia pre jednotlivé programy 

 

Počas celého štúdia sa budete stretávať s otázkami ohľadne štúdia. Na tie 

jednoduchšie vám odpovedia starší študenti. Takisto vám veľmi ochotne 

pomôže Študentský parlament (budova FCHPT na 1. poschodí vpravo, 

číslo dverí 181). Pokiaľ by ste s ich odpoveďami neboli spokojní, každý 

študijný program má svojho garanta. Mená garantov nájdete v žltej knižke, 

ktorú ste dostali pri zápise - Študijné programy FCHPT STU v Bratislave v 

akademickom roku 2014/2015, ako aj v AIS.  

 

Treba využívať možnosti konzultácie u učiteľov v priebehu semestra. Na 

konzultáciu o učive, ktorému študent nerozumie, je najlepšie dohodnúť sa 

osobne alebo e-mailom. 

Nepoužívať vetu: “Nemohol som Vás nájsť“. V súčasnej dobe rozvinutých 

IKT by malo byť samozrejmosťou ich používanie a dohodnutie si stretnutia 

pomocou e-mailu. 

 

 
Webová stránka fakulty 

 

www.fchpt.stuba.sk  – stránka našej fakulty poskytuje aktualizované 

informácie pre študentov, nájdete tam aj oznamy pedagogického oddelenia 

pre jednotlivé ročníky, preto ju treba sledovať....   

 
 

Zdravotná starostlivosť 

 

Zdravotnú starostlivosť vám poskytne lekár v mieste 

trvalého bydliska alebo dorastová lekárka na ŠDaJ 

Mladá Garda. 
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Jednou z možností je ŠD Mladá garda v bratislavskej mestskej časti Nové 

Mesto. V prípade, ak z dôvodu nedostatočných kapacít nebude možné 

vyhovieť žiadosti, ponúkame možnosť ubytovania v Ivanke pri Dunaji, cca 15 

minút vlakom zo smeru Galanta, firma - ubytovňa United Industries, kontakt 

Mgr. Labudová, č. t. 0911 120 183, s ktorou si dohodnete všetky náležitosti 

ubytovania. Už v minulom akademickom roku tam boli ubytovaní študenti a 

viacerí tam bývajú aj v ďalšom akademickom roku. 

Veľakrát sú internáty obsadené, môže sa však stať, že po týždni, či dvoch, 

keď sa všetci študenti ubytujú, zostanú nejaké miesta voľné. Avšak nie 

každý si môže dovoliť byť dva týždne bez ubytovania, preto treba uvažovať 

aj o byte, pričom platí, že treba hľadať, hľadať a hľadať... 

Všetko ohľadom ubytovania sa dozviete prostredníctvom webovej stránky  

ubytovanie.stuba.sk. 

 

 

 
Ubytovanie 

 

 
ŠDaJ  Mladá garda 

 

Študentský domov Mladá garda je študentský domov v bratislavskej 

mestskej časti Nové Mesto na Račianskej 103. Nachádza sa tu atletický 

štadión, volejbalové a futbalové ihrisko.  

Zo školy na Mladú gardu a späť sa môžete dostať električkami číslo 5 a 7, 

prípadne 3 a 11. 

Všetky ostatné informácie, spoje a linky nájdete na www.imhd.sk. 

 



 
Stravovanie 

 

Na prízemí novej budovy FCHPT  sa nachádza terminál, kde si môžete 

pozrieť stav konta na Vašej ISIC karte, takisto si tam môžete kartu dobiť. Na 

termináli sa nachádzajú jedálne, kde sa  môžete stravovať. Medzi nimi je 

študentská jedáleň na našej fakulte (1.poschodie), bufet na prízemí, 

výdajňa stravy Rektorát Vazovova, výdajňa stravy na Stavebnej fakulte 

alebo vývarovňa ŠJ Jura Hronca (Bernolák).  

 
 

Preukaz študenta 

 

Každý študent STU musí mať preukaz študenta. Na základe príkazu rektora 

sa pre novoprijatých študentov denného štúdia vydáva len Preukaz ISIC 

študenta STU. Preukaz ISIC študenta STU je univerzitný preukaz študenta 

STU a súčasne medzinárodný preukaz študenta ISIC. Je to jediný 

celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia, ktorý umožňuje 

využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí, napr. pri nákupe 

kníh, obuvi, pri stravovaní, letných festivaloch, ...  

Starší študenti, ktorí sú znovu zapísaní do prvého ročníka 

a z predchádzajúceho štúdia majú vydanú kartu STU alebo ISIC o novú 

kartu nemusia žiadať, len si zakúpením validizačnej známky predlžujú 

platnosť už používanej karty. 

 

 



 
Akademický  informačný  systém 

 

Akademický informačný systém (AIS) riadi administráciu pedagogických 

procesov, komunikáciu medzi študentom, pedagógom a študijným 

oddelením. Do systému AIS môžu vkladať pedagógovia vaše priebežné 

výsledky, ktoré ste dosiahli počas semestra a výsledné hodnotenie 

predmetov.   

V AIS-e sa takisto nachádza vaša poštová schránka, kam dostávate veľa 

informácií z pedagogického oddelenia. Je možnosť presmerovať si ju na 

doménu stuba.sk, aby ste všetko nachádzali na jednom mieste. Dá sa to 

urobiť v Osobný manažment – Poštová schránka – Nastavenie – 

Preposielanie pošty. 

Cez AIS sa prihlasujete na skúšky (pozri skúšky) a tiež si môžete 

kontrolovať priebeh vášho štúdia. 

Prístupovým heslom do systému, ktoré je vám pridelené, sa treba hneď 

prihlásiť a skontrolovať si osobné údaje. 

  
Slovenská chemická knižnica 

 
SCHK sa nachádza na druhom poschodí, blok A. Priestory knižnice 

ponúkajú príjemné prostredie na štúdium a oddych. Medzi základné služby, 

ktoré poskytuje, patria výpožičné služby, reprografické (čierne a farebné 

kopírovanie z vlastných dokumentov, čierna a farebná tlač), čitáreň, prístup 

k voľne uloženým knihám a časopisom, štúdium vlastných dokumentov, 

študovňa elektronických zdrojov (prístup na internet, prístup k voľným 

elektronickým informačným zdrojom) - www.schk.sk. 

Zápisné na rok  je 11 EUR, na recepcii knižnice vám vydajú preukaz. 

Otváracie hodiny počas semestra -  8.00 – 17.00. 
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Pedagogické oddelenie 

 

Každý študijný program má svoju referentku. Referentkou pre CHEMAT je 

pani  Hrušková, CHI a VYKOZ Mgr. Danášová, AIM a BIOPOT Ing. Zítková.  

Pri styku s pedagogickým oddelením dodržujte úradné hodiny. V prípade 

neprítomnosti vašej referentky ju zastupujú ostatné kolegyne. Nezabudnite, 

že potvrdenia, ktoré chcete, musíte mať vytlačené z AIS (portál študenta → 

moje štúdium → potvrdenie o štúdiu).  

Potvrdenia z iných inštitúcií musíte mať vyplnené. Bianko tlačivá vám nikto 

nepotvrdí. 

 
Sociálne štipendium 

 

Prvé a výstižné informácie spolu s tlačivami 

získate na stránke fakulty v sekcii informácie 

pre študentov → sociálne štipendiá. 

Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia sa 

podáva vo vopred oznámených termínoch 

pedagogickým oddelením v kancelárii č. 138, 

referentkou je Mgr. Silvia Zárišová.  Dodržujte 

určený čas.  Snažte sa  zaobstarať si čo 

najviac dokladov  podľa informácií, aby sa 

priznanie štipendia  časovo nepredlžovalo. 

 
 

Predaj študijnej literatúry 
 

Väčšinu kníh dostanete v knižnici na druhom poschodí, blok A. Množstvo 

kníh je limitované, preto si niektoré knihy budete musieť zakúpiť. Na fakulte 

sú dve kníhkupectvá, kde okrem študijnej literatúry možno kúpiť aj písacie 

potreby, papiere, zošity, rysovacie pomôcky...  Ďalšou možnosťou je kúpa 

skrípt od starších študentov, ktorí každoročne nechávajú oznamy, inzeráty 

a svoje kontakty na nástenkách v škole.  

 



 
Študentský parlament 

 

Najvyšším reprezentantom študentov FCHPT je Študentský parlament 

(Študentský cech chemikov – ŠCCH). Jeho členovia sa zaoberajú 

problémami a aj potrebami študentov. Má svojich zástupcov v akademickom 

senáte STU a FCHPT a tiež v rôznych komisiách. V súčasnosti Študentský 

cech zastrešuje akcie ako Beánia chemikov, čo je spoločensko-kultúrna 

akcia spojená s bohatým programom a tombolou, kde sa z každého prváka 

stáva člen cechu, ďalej Športový deň,  Letná univerzita pre stredoškolákov a 

iné. 

  
Radikál 

 
 

Pri ŠCCH funguje viac ako 15 rokov 

študentský časopis Radikál, ktorý 

prináša aktuálne informácie o dianí na 

našej fakulte a vo svete v súvislosti so 

zameraním fakulty.  Ak máte talent, 

môžete sa zapojiť... 

http://www.radikal.sk/ 

 

 

  
Sokrates 

 

Tento klub začal svoju činnosť po 

niekoľkoročnej prestávke v akademickom roku 

2012/2013. Tvoria ho  talentovaní študenti 

spolu s učiteľmi a nadšencami chémie a 

prírodných vied. Pokiaľ máte záujem počúvať 

prednášky, diskutovať o najnovších výskumoch 

a navštevovať laboratória, bližšie informácie 

nájdete na stránke www.fchpt.stuba.sk - 

Informácie o - Dianí na FCHPT - Klub Sokrates. 
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Možnosti športovania 

 

Počas prvého týždňa semestra budete oboznámení s možnosťami výberu 

telesnej výchovy, ako napr. futbal, futsal, florball, basketbal, volejbal, fit lopty, 

vodáctvo, aerobik, plávanie, spinning...  Takisto môžete školu v niektorom  

z týchto športov reprezentovať.  

 
Vysokoškolské ligy do ktorých sa zapája aj naša fakulta a kontaktné osoby 

na Oddelení telesnej výchovy a športu: 

vysokoškolská liga vo volejbale                       - Mgr. Robin Pělucha, PhD. 

vysokoškolská liga v basketbale                      - Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. 

vysokoškolská liga vo futbale                           - Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. 

vysokoškolská liga vo futsale                           - Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. 

vysokoškolská liga v plávaní                            - PhDr. Július Fehér 

K dispozícii je renovovaná posilňovňa, spinningová miestnosť, 

stolnotenisová miestnosť a dve telocvične, taktiež športový areál Pavla 

Gleska na Mladej garde. 

Oddelenie organizuje zimné lyžiarske výcvikové kurzy a letné splavy, 

disponuje zariadeniami na zisťovanie funkčného stavu organizmu športovca 
s následným vyhodnotením. 



 
Kam v Bratislave ? 

 

Tak to vám iste poradia starší kolegovia a sami si určite nájdete miesta, 

ktoré vám spríjemnia voľný čas. Aj časopis Radikál prináša informácie kam 

a kde a čo sa deje... A nájdete aj množstvo web stránok s týmito 

informáciami... 

 

 
Na záver... 

 

- Ako teda prejsť prvým ročníkom? 
- Treba sa učiť !    


