
Pokyny k zápisu do akad. roku 2017/2018 
 

Pre študentov je pripravený zápis do akad. roku 2017/2018 elektronickou formou v systéme AIS            

(e-zápis). 

Týka sa študentov súčasného 1. r. Ing. štúdia, 1. a 2. r. Bc. štúdia a tých študentov 3.r., ktorí  budú 

opakovane zapísaní do 3.r. Bc. štúdia.  

 

E–zápis sa vykonáva v AIS   

( aplikácia Moje štúdium         Portál študenta           Reg / Zápisy ) 

 

od 1. 8. 2017 do 10. 8. 2017.   

 

Do 10. 8. 2017 je každý študent povinný urobiť e-zápis a postupovať v súlade s nasledujúcimi 

pokynmi. 

 

Študent musí urobiť v AIS: 

  

1. Pred e-zápisom si každý študent musí skontrolovať známky z vykonaných predmetov. Ak je 

známka zle zapísaná, prípadne nie je zapísaná, kontaktuje vyučujúceho, aby chybu odstránil. 

Chyba sa musí odstrániť skôr ako sa e-zápis uskutoční. 

2. Študent musí mať dosiahnutý počet kreditov, potrebný na postup do ďalšieho ročníka a splnené 

všetky opakovane zapísané predmety v zmysle  Študijného poriadku FCHPT STU v Bratislave. 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284 
3. Študent musí mať vykonanú povinnú registráciu predmetov ( registrácia predmetov ) v AIS na 

nasledujúci akademický rok. 

4. Študent musí mať absolvované všetky skúšky, ktoré mieni vykonať v ak. r. 2016/2017 a známky 

z nich zapísané v AIS. Po vykonaní e-zápisu sa študentovi uzavrie ročník v ak. r. 2016/2017 a to 

znamená, že študent po e-zápise už nemôže absolvovať žiaden zápočet, klasifikovaný zápočet, 

skúšku za ak. rok 2016/2017.   

5. Študent si zapíše predmety na ak. r. 2017/2018 maximálne za 90 kreditov a minimálne za 40 

kreditov pozri Študijný poriadok FCHPT STU v Bratislave. Toto sa netýka študentov, ktorí sa 

zapisujú do posledného roka Bc. alebo Ing. štúdia a majú neabsolvované predmety svojho 

študijného plánu za menej ako 40 kreditov. Títo študenti si zapíšu všetky neabsolvované predmety 

a sú povinní ich všetky vykonať. Aj títo študenti však musia pamätať na to, že ak majú niektorý 

predmet zapísaný prvý raz a neurobia ho, tak na postup do ďalšieho roka štúdia potrebujú 40 

kreditov. Doplniť potrebné kredity si môžu zapísaním výberových predmetov nad rámec svojho 

študijného plánu.  

6. Študent, ktorý má splnené všetky povinnosti a vykonal povinnú registráciu predmetov v AIS, 

klikne na tlačítko   

 

 

Povinnosti študenta po vykonaní e-zápisu, ktoré musí osobne splniť na študijnom oddelení najneskôr 

do 21. 9. 2017: 

 

Študent, ktorý v AIS urobí e-zápis, sa musí osobne dostaviť na študijné oddelenie (ŠO) k uvedenej 

referentke v niektorom z nasledovných termínov:  
B-BIOT, B-BIOPOT, B-AIMCHP   2.r.: 16.8., ,7.9.  8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

  ( študentov zapisuje Ing. Zítková)           2.r.: 18.8.   8,00 – 11,30     

3.r.: 17.8.,6.9.,  8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

            3.r.:  8.9.   8,00 – 11,30     

2.r., 3.r.: 18.9. – 21.9.           8,00 – 11,30    12,30 – 14,00   

 
       

 

 

 

 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2017/Registracia_predmetov_na_2017_2018.pdf


          B-CHEMAT        

( študentov zapisuje p.V. Hrušková)     2.r.: 16.8., ,7.9.  8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

                                                       2.r.: 18.8.   8,00 – 11,30     

3.r.: 17.8.,6.9.,  8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

            3.r.:  8.9.   8,00 – 11,30     

2.r., 3.r.: 18.9. – 21.9.           8,00 – 11,30    12,30 – 14,00   

     

  B-CHI, B-POVYKO,B-VYKOZ   
( študentov zapisuje Mgr. E. Danášová)  2.r.: 16.8.,7.9.   8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

2.r.: 18.8.,    8,00 – 11,30     

3.r.: 17.8., 6.9.,  8,00 – 11,30    12,30 – 14,00 

                                                             3.r.: 8.9.                        8,00 – 11,30     

  2.r., 3.r.:  18.9. – 21.9. 8,00 – 11,30    12,30 – 14,00         
                                              
                                                                                                              

 Ing. štúdium 2.ročník       

   všetky ŠP    2.8. – 4.8.   8,00 – 11,30    12,30 – 14,00     
(zapisuje p. T. Palatínusová)    18.9. –  21.9.     8,00 – 11,30    12,30 – 14,00   

 

 

      Študent je povinný osobne doniesť na ŠO najneskôr do 21. 9. 2017: 

- vyplnené čestné vyhlásenie o štúdiu na VŠ, 

- ak študent študuje súbežne aj na inej VŠ, donesie potvrdenie o návšteve inej vysokej školy 

a čestné vyhlásenie - Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu -, na ktorej škole 

bude uhrádzať školné. Ak bude študent uhrádzať školné na inej vysokej škole, donesie 

potvrdenie o zaplatení školného na inej VŠ, 

- vyplnenú anketu. Študent, ktorý sa zapisuje do 2. r. Ing. štúdia anketu nevyplňuje, takisto 

študent, ktorý sa zapisuje opakovane do 3.r., 

- doklad o zaplatení prolongačnej známky na preukaz študenta, 

- vyplnené potvrdenie o štúdiu na FCHPT( z AIS z portálu študenta, alebo z našej web     

stránky), 

-  žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov. Žiadosť podáva ten študent, ktorý si 

zapísal predmety za viac ako 90 kreditov. 

  

            Študent dostane: 

-  prolongačnú známku na preukaz študenta, 

- v AIS bude študentovi predĺžená platnosť preukazu študenta na ak. r. 2017/2018 a po  

     1. septembri študent môže aktualizovať svoj preukaz študenta na univerzitnom termináli 

(napr. v budove Stavebnej fakulty STU).       

 

Využite na vybavenie prvé termíny, vyhnete sa tak čakaniu v radoch. Buďte si vedomí 

toho, že z kapacitných dôvodov nie je možné vybaviť všetkých študentov v dňoch 18. - 21. 

9. 2017. 

 

Š K O L N É 
 

V prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia a v prípade súbežného štúdia sa na Vás vzťahuje 

Smernica rektora STU č. 11/2016 - SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na ak. 

rok 2017/2018. 

Začiatkom októbra budú študenti, ktorí presiahli štandardnú dĺžku štúdia, prípadne súbežne študujú na 

inej VŠ vyzvaní, aby sa dostavili na ŠO k prevzatiu rozhodnutia o platení školného. V ňom budú uvedené 

konkrétne účtovné údaje, ktoré potrebujú k zaplateniu ( č. účtu, variab. symbol, špecif. symbol atď. ). Poplatok 

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežné štúdium za celý akademický rok je pre 

bakalársky stupeň štúdia 600,- € a inžiniersky stupeň štúdia 800,- €.  

STU neuhradené pohľadávky školného vymáha súdnou cestou. 

http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3059
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/tlacivo_bezplatne_subezne_studium_1.rtf
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ankety.html?page_id=3294
http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3059
http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3059
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565


Až po prevzatí rozhodnutia o platení školného a následnom zaplatení školného, v odôvodnených 

prípadoch, študent môže podať písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného. Prečítajte si  

Smernicu rektora STU č. 11/2016 - SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na ak. 

rok 2017/2018 . Žiadosť si študent vytlačí z AIS, z Portálu študenta a prinesie na ŠO. Viac informácií 

študenti dostanú začiatkom októbra. 

 

 

          

P R E U K A Z   Š T U D E N T A  
 

1. Ak vlastníte Preukaz študenta STU, v knižnici FCHPT zaplatíte v hotovosti 5,- € za  prolongačnú 

známku 2017/2018 na preukaz študenta a následne dostanete doklad o zaplatení.  Doklad o zaplatení 

prinesiete na študijné odd., kde Vám bude vydaná prolongačná známka.   

 

2.  Ak vlastníte Preukaz študenta STU ISIC, v knižnici FCHPT zaplatíte v hotovosti 14,- € za  prolongačnú  

známku 2017/2018 na preukaz študenta a následne dostanete doklad o zaplatení. Doklad o zaplatení 

prinesiete na študijné odd., kde Vám bude vydaná prolongačná známka. 

  
Poplatok za prolongačnú známku môžete zaplatiť nielen v budove fakulty v knižnici FCHPT, ale aj prevodom 

na účet FCHPT, banka: Štátna pokladnica, IBAN kód: SK78 8180 0000 0070 0008 1471, SWIFT kód: 

SPSRSKBA, špecif. symbol 006, variabilný symbol 2317XXXXXX ( XXXXXX znamená, že za 2317 napíšete 

Vaše identifikačné číslo študenta pred ktoré napíšete jednu nulu ak je ID päťmiestne. Ak je ID štvormiestne 

napíšete  dve nuly.) 

      Správa pre adresáta – MENO A PRIEZVISKO - ZNÁMKA, adresát FCHPT Radlinského 9, 812 37 Bratislava. 

 

     V prípade straty alebo poškodenia Preukazu študenta STU / Preukazu študenta STU ISIC 

prolongačnú známku neplatíte, ale  môžete požiadať o vydanie duplikátu preukazu (poplatok za 

vydanie PŠ STU je 14,- € a za vydanie PŠ STU ISIC s novou licenciou je 24,- € ).   
Poplatok za duplikát preukazu môžete zaplatiť nielen v budove fakulty v knižnici FCHPT, ale aj prevodom na 

účet FCHPT, banka: Štátna pokladnica, IBAN kód: SK78 8180 0000 0070 0008 1471, SWIFT kód: 

SPSRSKBA, špecif. symbol 006, variabilný symbol 2117XXXXXX ( XXXXXX znamená, že za 2117 napíšete 

Vaše identifikačné číslo študenta pred ktoré napíšete jednu nulu ak je ID päťmiestne. Ak je ID štvormiestne 

napíšete  dve nuly.) 

      Správa pre adresáta – MENO A PRIEZVISKO - DUPLIKÁT, adresát FCHPT Radlinského 9, 812 37 

Bratislava. 

 

       Informácie o  preukazoch nájdete na stránke:      www.stuba.sk/preukaz a www.isic.sk 

 

UPOZORNENIA:  
1. Začiatok výučby je 18. 9. 2017 

2. Študent, ktorý e-zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, 

ktorý o štúdium v akad. roku 2017/2018 nemá záujem a bude mu štúdium ukončené.  

3. Študent, ktorý nemá záujem pokračovať v štúdiu v akad. roku 2017/2018, doručí na ŠO 

vyhlásenie o zanechaní štúdia  najneskôr do 31. 8. 2017 ! 

4. Študent, ktorý chce v akad. roku 2017/2018 prerušiť štúdium, nevykoná e- zápis, ale podá si 

žiadosť o prerušenie štúdia, na tlačive všeobecná žiadosť .  
5. Študent je plne zodpovedný za predmety  a počet kreditov, ktoré si zapíše do ak. roku 2017/2018.  

6. Študent pri zápise predmetov dodržiava nadväznosť predmetov, viď  Študijné programy FCHPT STU 

v Bratislave v ak. r. 2017/2018 str. 40.  http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-

studentov.html?page_id=284 

7. Štandardná dĺžka štúdia v Bc. stupni je 3 roky, v Ing. stupni 2 roky. Po presiahnutí štandardnej dĺžky 

študent platí školné zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  § 92. Povolená dĺžka štúdia v Bc. 

stupni je 5 rokov ( 3 + 2 ), v Ing. stupni 4 roky ( 2 + 2 ). Ak do konca povolenej dĺžky študent neukončí 

štúdium štátnou skúškou a nesplní študijný plán svoj štud. programu, bude zo štúdia vylúčený.  

8. Študent po splnení postupových kritérií je zaradený do vyššieho ročníka. V prípade Bc. štúdia do 2.r., 

následne do 3.r. Ak študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, 4. a 5. rok štúdia je opakovane zaradený 

do 3. ročníka a plní si svoj študijný plán. MEDZIROČNÍK NEEXISTUJE. 

9. Informácie o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania sú na  http://www.fnpv.sk/.  

http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565
http://www.stuba.sk/preukaz
http://www.isic.sk/
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/Vyhlasenie_o_zanechani_studia.doc
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/Vseobecna_ziadost.doc
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=658
http://www.fnpv.sk/


10. Vyprázdnite si mailovú schránku v AIS, inak nebudete môcť prijímať poštu. Nie je možné nastaviť 

preposielanie mimo doménu stuba.sk. 

11.  Na začiatku každého ak. roka, t.j. po 1.9., potvrďte svoje osobné údaje v AIS, inak Vám 

nepotvrdíme potvrdenia o štúdiu. 

12. Všetky žiadosti, týkajúce sa štúdia, podávate na študijnom oddelení. Ak sa nemôžete dostaviť osobne, 

pošlite žiadosť e-mailom na tlačive žiadosti. V žiadosti uvádzajte odvolávku na príslušný článok 

Študijného poriadku FCHPT STU v Bratislave http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-

studentov.html?page_id=284.  Nepoužívajte v AIS aplikáciu Elektronická žiadosť. 

13. Študent si sám vytlačí všetky tlačivá, ktoré odovzdáva a chce si dať potvrdiť na ŠO. Vytlačené 

a vyplnené tlačivá prinesie na ŠO. Na ŠO tlačivá nebudú k dispozícii.  
14. Študent, ktorý je počas akademického roka chorý, je povinný doručiť doklad o chorobe  na ŠO do 5 dní 

odo dňa vystavenia. Ak mu ochorenie nedovoľuje splniť túto podmienku osobne, môže na ŠO e-mailom 

poslať oskenovaný doklad. Originál potom doručí na ŠO v čo možno najkratšom čase.  

15. Študenti, ktorí máte záujem o mobilitu venujte pozornosť oznamu Povinnosti študenta súvisiace so 

zahraničným študijným pobytom http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-

studentov/informacie-o-moznostiach-uchadzat-sa-o-zahranicne-stipendia-pobyty-a-

staze.html?page_id=2394 

16. Referentky pre jednotlivé ročníky a programy: 
1.r., 2.r., 3.r. Bc. štúdia program B-CHEMAT Veronika Hrušková, č.t. 02/59325243, 0918674243,  

e-mail: veronika.hruskova@stuba.sk  

1.r., 2.r., 3.r. Bc. štúdia program B-BIOPOT, B-BIOT, B-AIMCHP Ing. Mária Zítková, č.t. 

02/59325635, 0918674635, e-mail: maria.zitkova@stuba.sk  

      1.r., 2.r., 3.r. Bc. štúdia program B-CHI, B-VYKOZ, B-POVYKO Mgr. Eva Danášová, č.t. 

02/59325242, 0918674242, e-mail: eva.danasova@stuba.sk      

1.r. a 2.r. Ing. štúdia Tatiana Palatínusová, č. t. 02/59325245, 0918674245,  

e-mail: tatiana.palatinusova@stuba.sk  

                

                                                                                                                                     

 

V Bratislave  4. 7. 2017  
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