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Najčastejšie používané skratky:
NB: Nová budova
SB: Stará budova
CHx: čísla prednáškových ául
ZYxx: Y - poschodie; xx - čísla miestností; ak náhodou narazíte na miestnosť s číslom Z,
bude sa nachádzať na odľahlej strane budovy, oproti CHčkam (napr.: 257 sa nachádza
na druhom poschodí)
Nová budova je rozdelená na bloky A - D

vitajte na fchpt stu!
Veľmi sa tešíme, že ste sa rozhodli študovať na našej fakulte a odteraz patríte
k nám! Byť študentom FCHPT je niečo
výnimočné a krásne. Máte jedinečnú
príležitosť zamilovať sa do chémie a
objaviť nepoznané. Máte pred sebou
nezabudnuteľných pár rokov. Môžeme
vám garantovať, že za ten čas si nájdete mnoho kamarátov na celý život,
získate kvalitné vzdelanie a hlavne sa z
vás stanú plnohodnotní dospeláci, pripravení na vonkajší svet.
Každý začiatok je náročný, a preto
sme sa rozhodli, že vám s tým pomôžeme! Pripravili sme pre vás príručku,
v ktorej nájdete základné informácie
o štúdiu. Budete mať všetky dôležité
kontakty na jednom mieste, prevedieme vás študentským životom a radi
vám poskytneme niekoľko postrehov
a rád, ktoré sme my nadobudli počas
nášho štúdia.
Prajeme vám, nech je štúdium na
našej fakulte pre vás úspešné a robí
vám radosť.
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vedenie fchpt
anton.gatial@stuba.sk

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom
dekana fakulty. Zabezpečuje správne fungovanie
fakulty vo všetkých aspektoch, a práve aj vďaka
nim má naša fakulta výnimočné postavenie v
systéme slovenského univerzitného školstva. Zastupujú nás v období štyroch rokov; funkčné obdobie aktuálneho vedenia fakulty je 2019 - 2023.

telefón:

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.

+421 (2) 59 325 319,

prodekan pre rozvoj fakulty a

+421 918 674 460

ekonomiku

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
dekan fakulty
email:

email:
boris.lakatos@stuba.sk

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
štatutárny zástupca dekana

telefón:

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

+421 918 784 272

email:
milan.polakovic@stuba.sk

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy,

telefón:

mobility, vzťahy s verejnosťou a

+421 918 674 254

propagáciu fakulty
email:
miloslav.drtil@stuba.sk

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

telefón:

prodekanka pre denné a externé bakalárske

+421 918 674 661

štúdium, inžinierske a doktorandské
štúdium, ďalšie formy vzdelávania, sociálnu
starostlivosť o študentov

email:
milena.rehakova@stuba.sk
telefón:
+421 915 872 209
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Ing. Martin Grančay, PhD.
tajomník fakulty
email:
martin.grancay@stuba.sk
telefón:
+421 905 960 490

základné pravidlá hry
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. Na úspešné
ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia
je potrebné získať aspoň 180 kreditov.
Podrobné informácie nájdete v dokumente Študijný poriadok FCHPT STU v
Bratislave na www.fchpt.stuba.sk v sekcii
Študenti – Štúdium – Dôležité dokumenty
a informácie.

skúška

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, resp. ich kombinácia.
Termíny skúšok v priebehu skúškového
obdobia navrhuje skúšajúci v súlade so
študijným poriadkom fakulty. Termíny a
miesta skúšok, ako aj spôsob prihlasovania sa na skúšku, je povinný zverejniť
skúšajúci prostredníctvom informačného systému AIS (Moje štúdium - Portál
študenta - Prihlasovanie na skúšky).

180 kreditov ECTS
klasifikovaný zápočet
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. Hodnotia sa ním
najmä laboratórne práce a semestrálne projekty z predmetov, ktoré nie sú
ukončené skúškou.

Jednotlivé známky + percentá:
A (92 - 100%) - výborne
B (83 - 91%) - veľmi dobre
C (74 - 82%) - dobre
D (65 - 73%) - uspokojivo
E (56 - 64%) - dostatočne
FX (0 - 55%) - nedostatočne
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tri rady pre každého
študenta fchpt
Nie je vám niečo jasné? Pýtajte sa!

Nebojte sa pýtať, keď niečo neviete,
niečomu nerozumiete, pokiaľ ide o
čokoľvek - orientácia po fakulte/meste, cestovanie hromadnou dopravou,
proces vyučovania… Počas štúdia sa
určite prihodí, že budete hľadať odpovede na otázky a pokiaľ sa neopýtate,
nikto nebude vedieť, že niečo potrebujete.
Na tie jednoduchšie otázky vám odpovedia aj starší študenti a so zložitejšími sa môžete obrátiť na študijné
oddelenie alebo priamo na svojho vyučujúceho - komunikácia s vyučujúcimi je veľmi dôležitou súčasťou štúdia
a bez nej sa nezaobídete.
V priebehu semestra máte možnosť
dohodnúť si konzultáciu so svojím vyučujúcim, kde vám bližšie môže ozrejmiť učivo, ktorému nerozumiete alebo
nie ste si v niečom istí. Na konzultáciu
je najlepšie dohodnúť sa osobne alebo e-mailom. Číslo kancelárie vyučujúceho nájdete buď v AIS (Ľudia na
STU), alebo v knižke na vrátnici pri
vchode do novej budovy. Odporúčame komunikovať slušne a vyhnúť sa
vetám typu „Nevedel som Vás nájsť.“
V súčasnej digitálnej dobe by malo byť
samozrejmosťou, zvládnuť dohodnutie si stretnutia pomocou e-mailu. U
väčšiny vyučujúcich je najjednoduchšou cestou k zastihnutiu komunikácia cez AIS.
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Nezabudnite oddychovať!

Štúdium je častokrát veľmi náročné a
vyžaduje si mnoho voľného času. Neraz sa stane, že najmä počas skúškového stratíte pojem o čase, kofeín sa
stane vaším najlepším kamarátom a
okolitý svet nevnímate… Ale nie je to
správne. Netreba zabúdať, že každý
si zaslúži oddych a na chvíľu prísť na
iné myšlienky. Naplánujte si harmonogram - napríklad cez deň sa budete
učiť a večer oddychovať. Aj vaše telo,
aj mozog potrebuje kvalitný spánok a
regeneráciu.

Zapájajte sa!

Študentom nebudete len pár dní, ale
niekoľko rokov. Je dôležité, aby ste si
všímali ľudí okolo seba, nadväzovali
nové priateľstvá a zapájali sa do rôznych udalostí. Študentský život nie je
len o učení sa - na fakulte študentský
spolok CHEM usporadúva rôzne akcie,
taktiež môžete so svojimi spolubývajúcimi chodiť cvičiť alebo sa spoločne
prihlásiť na nejaký kurz.

akademický informačný
systém

AIS - miesto, kde to žije... a kde žijete aj vy...

Zdalo sa vám niekedy, že strávite priveľa
času na sociálnych sieťach? Tak to ste ešte
nepoznali toto čarovné miesto, kde absolvujete väčšinu svojho „online” fakultného
života. Pripravte si dávku trpezlivosti a času
na odhaľovanie tajných zákutí - a najmä,
nezúfajte! Všetko sa postupne naučíte a
skrotíte aj AIS!
Pri zápise získate dva dôležité údaje, prihlasovacie meno a heslo, s ktorými sa stanete
nezastaviteľní!
AIS vám umožní:
• prijímať správy zo študijného oddelenia
(informácie o rozvrhu, akciách a iných),
• komunikovať s vyučujúcimi a hodnotiť absolvované predmety,
• prihlasovať sa na vypísané termíny skúšok
a písomiek ku klasifikovaným zápočtom,
• získať vzdialený prístup do univerzitnej
siete a wifi siete „Eduroam” (viac info na
wifi.stuba.sk),
• získať zdarma Word, Excel, MATLAB a iné,
• čítať a sťahovať študijnú literatúru z Vydavateľstva SPEKTRUM STU,
• aktivovať si e-mailovú schránku aislogin@
stuba.sk (viac info na webmail.stuba.sk) a
taktiež službu G-Suite cez aislogin@g.stuba.sk (viac info na www.stuba.sk/navody/
gsuite/).

MS Office zdarma

STU a Microsoft ponúka Microsoft Office
365 Education pre každého študenta a učiteľa zdarma. Máte k dispozícií najnovšiu
verziu na online aj offline použitie, vrátane
aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Publisher, Access, atď., ukladacieho priestoru 1 TB v OneDrive a lokalitu SharePoint.
Výhodou je, že študenti môžu so softvérom
pracovať počas celej dĺžky svojho štúdia.

MATLAB zdarma
STU v BA je prvou univerzitou na Slovensku a v Česku, ktorá zakúpila licenciu SW
MATLAB Total Academic Headcount (TAH)
Full Suite, čím prináša všetkým študentom
a zamestnancom prístup ku kompletnej
inštalácii programu MATLAB. Spôsob, ako
si nainštalovať vlastnú licenciu, nájdete na
stránke stuba.sk/matlab/. MATLAB môžete
inštalovať na pracovné počítače, na svoje súkromné počítače a aj na počítače v
učebniach, v laboratóriách a spoločenských
priestoroch univerzity.

TIP: Ako študenti STU máme k dispozícií tri
e-mailové kontá: @is.stuba.sk, @stuba.sk,
@g.stuba.sk - pri všetkých si viete nastaviť
preposielanie e-mailov na účet, ktorý používate, aby vám nič neuniklo a taktiež, aby
ste nemuseli stráviť pri kontrolovaní e-mailových správ celé dni. Návod nájdete na
stránke www.stuba.sk.

V každom prípade, keď si nebudete vedieť
dať rady, stačí sa obrátiť na starších
študentov, ktorí vám radi ukážu,
ako sa kde preklikáte.
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Študijná literatúra
Slovenská chemická knižnica

Iné cesty k študijnej literatúre

História SCHK siaha až do roku 1955 a
momentálne sa nachádza na druhom
poschodí, blok A. Priestory knižnice ponúkajú príjemné prostredie na štúdium
a oddych. Občerstviť sa môžete niečím
malým sladkým na jedenie alebo teplým
nápojom - kávou, čajom alebo horúcou čokoládou. Medzi základné služby,
ktoré SCHK poskytuje, patria výpožičné
(nájdete tu väčšinu kníh z odporúčanej
literatúry k jednotlivým predmetom),
reprografické (čierne a farebné kopírovanie z vlastných dokumentov, čierna
a farebná tlač), čitáreň, prístup k voľne
uloženým knihám a časopisom, štúdium
vlastných dokumentov, študovňu elektronických zdrojov (prístup na internet,
prístup k voľným elektronickým informačným zdrojom).

Na fakulte je okrem SCHK ešte jedno
kníhkupectvo na prvom poschodí, Malé
centrum, kde si okrem študijnej literatúry môžete kúpiť aj písacie potreby, papiere, zošity, rysovacie a iné pomôcky
(mimo iného i pipetovací balónik). Viac
info na www.malecentrum.sk.

TIP: Keď sa vám neujde kniha v knižnici,
môžete si ju nájsť na digitálnej knižnici,
kde sa prihlásite prihlasovacími údajmi
z AIS - ebooks.fchpt.stuba.sk
Zápisné na rok je 11€, na recepcii knižnice vám vydajú čitateľský preukaz. Cenník
ostatných poskytovaných služieb nájdete na webovej stránke, www.schk.sk, alebo priamo v knižnici.
Otváracie hodiny počas semestra sú
08:00 – 17:00. Počas skúškového obdobia sa otváracie hodiny líšia.

Kontakt:
Výpožičná služba v čase výpožičných hodín:
+421 2 593 25 157
Služba študovne v čase otváracích hodín SCHK:
+421 2 593 25 156
Akvizícia a katalogizácia:
+421 918 674 119
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Kontakt:
Tel./Fax: 02/ 52 93 11 22
zemlicka@malecentrum.sk

TIP: Keď budete mať cestu okolo, kúpte
si pipetovací balónik. Na laboratórnych
cvičeniach vo vyšších ročníkoch sa stane
vašou neodmysliteľnou súčasťou.
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na starších spolužiakov. Mnoho študentov
každoročne necháva oznamy, inzeráty
a svoje kontakty na nástenkách v škole
s ponukou predaja skrípt, ktoré už nepotrebujú. Na začiatku a konci semestra
nájdete množstvo ponúk i na internete,
najmä na Facebooku v skupinách, napr.
Predaj kníh FCHPT STU. Výnimočne sa
ponuky objavia aj v skupinách, ako sú
Ľudia na Mladej Garde či Študentská
burza MLADÁ GARDA. Spravidla touto
cestou môžete ušetriť aj polovicu ceny
novej knihy.

V zdravom tele
zdravý duch!
Chemici nesedia len za skúmavkami, ale
taktiež milujú šport!
Počas úvodu do štúdia budete oboznámení s možnosťami výberu telesnej
výchovy, od futbalu, futsalu, florbalu,
cez basketbal, volejbal, fitlopty, až po
vodáctvo, aerobik, plávanie či spinning.
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.
Šikovní športovci takisto môžu fakultu v niektorom z týchto športov reprezentovať:
vysokoškolská liga vo volejbale 		
vysokoškolská liga v basketbale 		
vysokoškolská liga vo futbale 		
vysokoškolská liga vo futsale 		
vysokoškolská liga vo florbale 		
vysokoškolská liga v plávaní 		

Mgr. Robin Pělucha, PhD.
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
Mgr. Robin Pělucha, PhD.
PhDr. Július Fehér
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Študijné oddelenie
a štipendiá

Študijné oddelenie

Štipendiá

Na študijné oddelenie svojej referentke nosíte akékoľvek žiadosti a potvrdenia týkajúce sa
štúdia (žiadosť o prerušenie štúdia, ukončenie
štúdia, predĺženie skúšobného obdobia, atď).
Nachádza sa v NB na 1. poschodí, blok A. Milé
pracovníčky vám vždy ochotne pomôžu. Ak
by ste ich nezastihli, skúste im napísať e-mail.
Často odpovedajú aj mimo vypísaných úradných hodín. Nezabúdajte, že potvrdenia si treba
priniesť už vytlačené a vyplnené. Každý študijný program má svoju študijnú referentku, a aj
keď vám rada pomôže aj iná, snažte sa ísť ku
tej svojej. Potvrdenie od lekára o chorobe alebo
hospitalizácii treba doručiť svojej referentke do
5 pracovných dní od vystavenia.

Nejaké peniaze navyše vo forme štipendií sa vždy
zídu. Za čo ich teda môžete získať?

Všetky potrebné tlačivá nájdete na fakultnej
stránke www.fchpt.stuba.sk v sekcii Študenti Štúdium - Oznamy študijného oddelenia.

Študijné referentky
Mgr. Mária Okoličányová - maria.okolicanyova@stuba.sk
typ štúdia: Doktorandský
Vedúca pedagogického útvaru
0949 007 354
Ing. Mária Zítková - maria.zitkova@stuba.sk
Bc. programy: B-BIOT, B-BIOT4, B-BBFFCH, B-BBFFCH4
02/59325635, 0918 674 635
Veronika Hrušková - veronika.hruskova@stuba.sk
Bc. programy: B-CHEMAT, B-CHEMAT4
02/59325243, 0918 674 243
Mgr. Eva Danášová - eva.danasova@stuba.sk
Bc. programy: B-POVYKO, B-POVYKO4
02/59325242, 0918 674 242
Mgr. Katarína Šipeky - katarina.sipeky@stuba.sk
Bc. programy: B-AIMCHP, B-AIMCHP4, B-CHI, B-CHI4
Referentka pre sociálne a tehotenské štipendium
02/59325245, 0918 674 245

Úradné hodiny
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Po: 8:30 - 11:30, 12:30 - 14:00
Ut: 8:30 - 11:30
Str: zatvorené
Štv: 8:30 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pia: 8:30 - 11:30

Sociálne štipendium: Je jediné štipendium, ktoré si
môžete nárokovať. Kedy a za splnenia akých kritérií máte naň nárok, sa môžete dočítať na stránke
fakulty v sekcii Študenti - Štúdium - Štipendiá - Sociálne štipendium. Žiadosť sa podáva v podateľni,
ktorá sa nachádza na prízemí novej budovy (za
vrátnicou) alebo osobne u Mgr. Kataríny Šipeky.
Tehotenské štipendium: Je určené pre tehotné
študentky, ktoré majú trvalý pobyt na území SR
a nemajú nárok na výplatu tehotenského. Tehotenské štipendium sa priznáva od začiatku 13.
týždňa tehotenstva. Všetky potrebné informácie o
tehotenskom štipendiu nájdete na stránke fakulty
Študenti - Štúdium - Štipendiá - Tehotenské štipendium. Žiadosť sa podáva v podateľni, ktorá sa
nachádza na prízemí novej budovy (za vrátnicou)
alebo osobne u pani Mgr. Kataríny Šipeky.
Motivačné štipendium (odborové): Toto štipendium
dostávate za to, že ste si vybrali školu, ktorú má
zmysel študovať. Je to štipendium nenárokovateľné a môže ho dostať maximálne 50% študentov
študijného odboru na základe študijných výsledkov.
Motivačné štipendium (prospechové): Prospechové
štipendium sa udeľuje za výborné študijné výsledky. Dostane ho maximálne 10% študentov s najlepšími výsledkami.
Fakulta a jej partneri udeľujú aj mimoriadne štipendiá za úspešnú reprezentáciu fakulty. Či už je to
za výborné športové výsledky, činnosť v študentských organizáciách a združeniach, za najlepšie
diplomové práce alebo za výbornú prezentáciu
svojej práce na študentskej vedeckej konferencii
(ŠVOČ-ke).
Ako ste sa dočítali, motivačné štipendiá závisia
od vašich študijných výsledkov, a preto má zmysel venovať čas škole. Netreba však zabúdať ani
na iné školské či mimoškolské aktivity, ktoré vám
môžu pomôcť prilepšiť si o nemalú sumu.

S fakultou do sveta
Erasmus+

IAESTE

Najfrekventovanejším a najznámejším výberom je program Erasmus+. Program vychádza zo snahy Európskej komisie o prehĺbenie spolupráce medzi školami v rámci
členských štátov EÚ. V praxi to znamená, že
dostanete možnosť študovať na zahraničnej vysokej škole bez poplatkov za školné
na hostiteľskej vysokej škole. Zároveň získate grant (finančnú podporu), ktorý je pre
každú krajinu vypočítaný na základe finančnej náročnosti štúdia v danej krajine. Vycestovanie do zahraničia je výborná skúsenosť,
ktorá vám minimálne pomôže v zdokonalení/naučení sa cudzieho jazyka. Niektorí
študenti po skončení programu Erasmus+
dokonca na danú hostiteľskú školu aj prestúpia a zostanú študovať v zahraničí.
Viac informácii o programe Erasmus+ náj-

IAESTE je medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť výmenný
program pre vysokoškolských študentov
vo viac ako 80 krajinách sveta. Jedná sa o
odborné stáže, v rámci ktorých majú študenti silný záujem získať reálne skúsenosti
z praxe. Stáže sú zamerané prevažne na
študentov technických smerov, ktorí už
majú vedomosti, nadobudnuté počas štúdia na VŠ vo svojom odbore. O stážach,
ako aj organizácii IAESTE, sa dozviete viac
na ich stránke, www.iaeste.sk

AIESEC

dete na stránke fakulty v sekcii Študenti Štúdium - ERASMUS. Ak rozmýšľate o Erasme+, najlepšie vám poradí koordinátor pre
Erasmus+, prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.,
ktorý sedí v novej budove na 7. poschodí
bloku A. Pripomíname, že prihlášky na nasledujúci rok sa uzatvárajú vždy koncom
januára, preto vám odporúčame kontaktovať ho už v priebehu zimného semestra
(čím skôr, tým lepšie).

AIESEC je najväčším združením študentov
na svete, ktoré pôsobí až v 122 krajinách
a teritóriách. Ponúka na výber profesionálnu stáž v zahraničných firmách a startupoch. Nakoľko sa nejedná prednostne
o prax v technických firmách, dávame do
pozornosti hlavne možnosť Dobrovoľníckych stáží. V dobrovoľníctve sa môžete
zapojiť hlavne do projektov s deťmi, ale aj
životným prostredím či zdravým životným
štýlom. Ak by vás táto ponuka zaujala, navštívte ich stránku, www.aiesec.sk, alebo
www.zahranicnestaze.sk.

TIP: Obrátiť sa môžete aj na starších študentov z CHEMu, ktorí majú so štúdiom v
zahraničí skúsenosti!
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ubytovanie
Ubytovanie pre všetkých
Keď sa povie ubytovanie, myslí sa tým
najmä Študentský domov Mladá Garda
(ŠD MG). Najväčšie ubytovacie kapacity
máme na Mladej Garde, a teda tu býva
aj najviac chemikov. Okrem ubytovania
na MG majú študenti FCHPT vyhradené kapacity aj v Študentskom domove
Mladosť, ktorý sa nachádza v Mlynskej
Doline.

Všetky potrebné informácie o ubytovaní, ako si podať žiadosť, čo musíte splniť,
aby ste mali šancu získať ubytovanie, a
tiež ako si môžete vybrať izbu, nájdete na stránke fakulty v sekcii Študenti
-> Študentský život alebo na webovej
stránke ubytovanie.stuba.sk.
Drvivá väčšina budúcich prvákov ubytovanie dostane. Body, na základe ktorých je urobený zoznam, sa dostávajú
za dosiahnuté výsledky na gymnáziu,
prípadne za zdravotné znevýhodnenie.
Existuje takisto istá penalizácia v podobe odpočítania bodov za bývanie v blízkosti Bratislavy.
Pri žiadosti o pridelenie ubytovania
počas druhého a vyšších ročníkov sa,
okrem vyššie spomenutých kritérií, prideľujú dodatočné body k
ubytovaniu za činnosť v štu-
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dentských organizáciách, športovú reprezentáciu, účasť na antibordeli (upratovanie okolia internátov), darovanie
krvi či účasť vo voľbách. Preto je dôležité, aby ste okrem štúdia mysleli aj na mimoškolské aktivity, ktoré značne zavážia
pri zostavovaní celkového zoznamu študentov na základe spočítania všetkých
bodov.
TIP: V prípade, že budete mať nejasnosti
alebo otázky, určite kontaktujte Ubytovaciu komisiu, ktorej členovia vám veľmi
radi odpovedia.

Keď už dostanete ubytko, nezabudnite
zaň včas zaplatiť! V opačnom prípade
bude ubytovanie odobraté na celý akademický rok. Ak vám ubytovanie odoberú alebo ubytovanie na intráku nedostanete, dávame do pozornosti niekoľko
možností, ktoré vám môžu pomôcť s
hľadaním ubytovania:
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. Alternatívou je aj hľadanie bytu. Existuje viacero

skupín na Facebooku, kde sa hľadá spolubývajúci či ponúkajú voľné izby alebo
byty (Bývanie v Bratislave; Bývanie a
prenájom BA; Bývanie v Bratislave, prenájom).
Život na Garde je super. Každoročne
sa tu koná veľa študentských akcií. Na
začiatku roka nás privíta Prvákovica,
potom je tu viacero beánií (Chemická,
Strojnícka a Stavbárska), športové dni
či Toporenie Mája. Večerné grilovanie či
stredajšie párty v Garda Pube sú samozrejmosťou. Obrovskou výhodou je aj
bezprostredná blízkosť Lidla, benzínky či
McDonald’s, kde aj v nočných hodinách
nájdete všetko, čo potrebujete. Netreba
zabudnúť ani na športoviská, ktoré sú
najväčšie a najlepšie v celej Bratislave.
Športovať na nich môžu študenti STU
bezplatne a na výber sú športy ako futbal, (beach) volejbal, florbal, tenis a tiež
máte k dispozícii atletický štadión.
Vaše bývanie vám spríjemňujú aj ďalšie
služby:

Ďalej tu máme študovne (J200, J300,
C200) či bicykliarne, práčovne a úschovne.
Športoví nadšenci si nájdu svoje v miestnom Fitnes centre Herkules & Diana, ktoré
sa nachádza v suteréne bloku K.
Samozrejmosťou sú kuchynky a jedáleň,
ktorá nie je úplne najhoršia. V kuchynke máte možnosť sa zoznámiť s novými
ľuďmi alebo dokonca si usporiadať spoločné varenie so spolužiakmi a lepšie sa
spoznať, získať nové recepty na maškrtenie.
Takisto sa v priestoroch Gardy nachádza
i dorastová lekárka, ktorá všetkým ubytovaným poskytuje zdravotnú starostlivosť.
TIP: Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa
internátu a jeho okolia, nebojte sa spýtať
svojich starších spolužiakov alebo kontaktujte Radu ubytovaných Študentov (RUŠ)

Takmer neoddeliteľnou súčasťou každodenného života je internet, či už ho
používate na štúdium alebo oddych, nezaobídete sa bez neho. Na blokoch A-E
zabezpečuje internetové pripojenie IKMG
a na blokoch H-L YNET. Informácie o pripojení, platbách a o službách, ktoré poskytujú, nájdete na ich stránkach: www.
scs.sk/ikmg, resp. stránke www.ynet.sk.
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stravovanie sa
Kde?
Ako študenti najčastejšie využívame jedálne
na fakultách a internátoch. Na našej fakulte
máme hneď dve: Menza Academica, ktorá sa
nachádza na prízemí novej budovy, a Menza
Chemica, ktorá je na prvom poschodí novej
budovy. V oboch dostanete kompletné obedové menu za 2,80€ (ak platíte pomocou
karty ISIC).
Potom sú to výdajne stravy na Stavebnej

Menzou Academica, jedálňou na stavebnej
fakulte, ako aj na vrátnici Mladej Gardy. Cez
tieto terminály, rovnako ako aj cez internet,
si je možné objednať jedlo vopred. Objednaním jedla si zabezpečíte, že vami vybrané
jedlo v jedálni ešte budú mať a vy si ho budete môcť vychutnať.
Objednávať stravu vo všetkých prevádzkach
na fakultách a internátoch STU môžete na
stránke www.jedalen.stuba.sk.

Strava v meste

fakulte, Bernoláku (Internát Juraja Hronca),
Mladej Garde a rektoráte, kde stojí kompletné obedové menu cca 2,50€ (závisí to
od kombinácie, ktorú si zvolíte). Každému
chutí niečo iné, niekto ide na kvantitu, iný na
kvalitu, preto odporúčame vyskúšať viacero
prevádzok a vybrať si tú, ktorá vám najviac
vyhovuje.

Ako?
Pre nákup jedla vo všetkých spomínaných
prevádzkach využívate svoju ISIC kartu. Po
výbere obedu jednoduchým pípnutím na
pokladni zaplatíte. Má to svoju výhodu v podobe dotácie na stravu, vďaka ktorej bude
váš pokrm lacnejší o 1€, príp. až o 2€. Kredit
si môžete dobiť v ktorejkoľvek z uvedených prevádzok, s výnimkou Menzy
Chemica. Stav konta si môžete
skontrolovať na termináloch pred
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V Bratislave si môžete pochutnať na domácej i exotickej kuchyni. V blízkosti fakulty
sa nachádza Obchodná ulica, ktorá svojim
návštevníkom ponúka viacero prevádzok s
dobrým obedovým menu. Ak vám nechutí v
školskej jedálni alebo hľadáte zmenu, určite
si tu vyberiete. Sú tu klasické prevádzky, ktoré ponúkajú 3-4 obedové menu (u študentov
veľmi obľúbené podniky U majora Zemana,
Zelený strom či KGB), ale aj podniky ponúkajúce slovenskú (Slovak Pub), taliansku
(Restaurant Maximilian) či ázijskú kuchyňu
(Panda, Asean Fast Food). Pre fanúšikov
rýchleho občerstvenia je pripravené spektrum chutí v podobe McDonald‘s, Subway,
Ugova Salateria či rôznych stánkov s pizzou
a kebabom. Určite si každý nájde niečo, čo
mu bude chutiť.

Vyskúšajte:
Phong Nam Bistro na Trhovisku Miletičova
Palacinka Lacinka na Šancovej ulici
Street Food pred Starou tržnicou
Orbis Street Food na Laurinskej ulici
Sushi Bar Tokyo pri Dóme sv. Martina
ALOHA Poké Bar - Twin City, Mlynské nivy

cestovanie
Bratislavská MHD
Ak ste dostali ubytovanie v Bratislave, najlepšie sa vám bude cestovať MHD-čkou. Pre
denného študenta sa najviac oplatí zakúpenie trojmesačného lístka za niečo vyše 30€,
ktorý môže využívať neobmedzene. Daný
lístok neplatí len na autobusy, trolejbusy a
električky v celom meste, ale v rámci integrovaného dopravného systému aj na cestovanie vlakom v rámci mesta:
Bratislava-Lamač - Železná studienka - Hl.
stanica - Vinohrady - Rača.
Na rozdiel od bežných lístkov, ktoré si môžete kúpiť aj v automatoch na zastávkach MHD,
mesačný/trojmesačný/ročný lístok (tzv. električenku) si môžete zakúpiť prvýkrát len na
pobočkách dopravného podniku (najbližšie k
ŠD MG na ŽST Vinohrady; pri škole: Bratislava Hlavná stanica alebo Hodžovo námestie v
podchode). Ďalšie dobíjanie električenky už
môžete uskutočniť online.

TIP: Vždy je lepšie kúpiť si električenku v
predstihu s dátumom, odkedy chcete, aby
vám platila. Začiatkom školského roka tam
zvykne byť mnoho ľudí.
Pri cestovaní z internátu do školy (zastávka STU) budete využívať hlavne električky
č. 7 a 3 - z trojky musíte vystúpiť na zastávke Blumentál, ktorá sa nachádza asi 5 min
chôdze od fakulty. Prípadne môžete vystúpiť
až na zastávke Mariánska a odtiaľto sa prejsť
pešo ku fakulte. V prípade, že pôjdete pozrieť

spolužiakov do Mlynskej doliny, najrýchlejšia
cesta je ísť električkou na Račianske Mýto a
odtiaľ autobusom č. 39.
Akýkoľvek spoj alebo zmenu cestovného
poriadku si môžete vyhľadať na portáli
www.imhd.sk/ba.
Malé upozornenie: Pri cestovaní MHD odporúčame, aby ste mali pri sebe vždy platný cestovný
lístok, príp. ISIC s platnou električenkou, nakoľko
riziko 50-eurovej pokuty je pre študenta veľký
škrt cez rozpočet (revízorov žiadne výhovorky
zaujímať nebudú).

Bezplatné cestovanie ŽSR
Na využívanie cestovania zadarmo vlakmi,
potrebujete ISIC preukaz, potvrdenie o návšteve školy a návštíviť pobočku ŽSR, kde vás
zaregistrujú a vyhotovia preukaz. Následne
si môžete na cestovanie do školy zakúpiť mesačné alebo jednorazové lístky na rýchliky,
osobné alebo regionálne vlaky.
Pozor! To, že máte nárok na bezplatný lístok,
vám nezaistí, že sa k nemu aj dostanete. Na
každý vlak je vyhradený daný počet bezplatných lístkov, ktoré môžu využiť študenti aj
dôchodcovia, a preto odporúčame, v prípade,
že viete kedy cestujete, zakúpenie lístka vopred (najjednoduchšie cez internet, www.slovakrail.sk, alebo cez aplikáciu Ideme vlakom).
Nekupujte si však viac lístkov na jeden smer
za sebou (veď, čo ak nestihnem/nevstanem
na svoj vlak), nakoľko tak môžete a, pravdepodobne, aj znemožníte kúpenie si bezplatného lístka pre nejakého spolužiaka alebo
dôchodcu. Nezabúdajte, že to isté sa môže
stať aj vám, a preto buďte slušní a kúpte si len
lístok, ktorý využijete. Prípadne, ak viete, že
na ten spoj nepôjdete, vráťte lístok naspäť niekomu tým môžete zachrániť cestu domov.
TIP: V prípade, že už sú na vami požadovanú trasu bezplatné lístky vyčerpané,
skúste nájsť časť trasy, na ktorej je
ešte možné kúpiť bezplatný lístok,
a zaplaťte len za tú časť trasy, kde
bezplatné lístky došli.
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viac, než len študovať
CHEM - Spolok študentov FCHPT STU
CHEM – Spolok študentov FCHPT STU
je študentská organizácia, pôsobiaca
na našej fakulte. Vznikol spojením
Chemického parlamentu, Klubu Sokrates, časopisu Radikál a Aquaklubu,
aby spoločne mohli byť čo najbližšie
k študentom a spoločnými silami im
spríjemňovali štúdium, ktoré častokrát býva náročné, a prinášali študentom všetko, čo potrebujú. CHEMáci vždy radi pomôžu s čímkoľvek
a vo všetkom. Keď nebudú vedieť,
prečítajú si hoci aj tisíckrát študijný
poriadok, oslovia kompetentné osoby… - nezaspia, kým sa im nepodarí
vyriešiť vašu požiadavku.

CHEM sa podieľa na organizácií podujatí, ktoré sú zamerané na prepojenie
s praxou, propagáciu fakulty, chémie
a vedy, ale aj podujatia, na ktoré sa
študenti radi chodia odreagovať a
zabaviť. Podieľa sa aj na podujatiach
pre všetkých, ktorých zaujíma chémia a jej tajomstvá - rôzne laboratór-
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ne cvičenia, prednášky, hry, diskusie,
exkurzie. Pre stredoškolákov zabezpečujú priebeh MiniErasmu a usporiadavajú pre nich na konci letného
semestra podujatie ChemSchool.
Takisto majú na starosti prenajímanie skriniek na druhom poschodí, na
Mladej Garde si v ich úschovni môžete na leto odložiť veci.

Predsedníctvo združenia:
Marek Kalanin - predseda
Dominika Rudinská - podpredsedníčka
Bc. Zuzana Dyrčíková - tajomníčka pre
koordináciu projektov
Júlia Kubalcová - tajomníčka pre akademický senát a podporu študentov
Bc. Monika Špaková - tajomníčka pre PR
a marketing
Bc. Timea Mészárosová - tajomník pre
financie
Nájdete ich v novej budove na prvom
poschodí v miestnosti 181, na rovnakej
chodbe sa nachádza aj Chillout zóna. Začiatkom každého semestra sú vypísané
úradné hodiny, kedy ich môžete zastihnúť
osobne. Kontaktovať ich (s problémom,
návrhom, hľadaním parťáka na hranie
spoločenských hier či so záujmom o pridanie sa k nim) môžete vždy cez e-mail:
predsednictvo@chemfchpt.sk alebo na
sociálnych sieťach FB & IG: CHEM - Spolok
študentov FCHPT STU.
Sú tu pre vás, za akýchkoľvek okolností.

AS FCHPT STU a AS STU

Časopis Radikál
Fakultný časopis Radikál je zdrojom
užitočných informácií o živote na fakulte aj o svete okolo nás. Študenti si
v ňom pravidelne nájdu vždy čerstvé
novinky o akciách, ktoré sa pre nich
chystajú, rozhovory s osobnosťami
fakulty, rôzne súťaže, tipy na voľnočasové aktivity a mnoho ďalšieho.

Členovia redakcie sú študentmi ako
bakalárskeho a inžinierskeho, tak
i doktorandského stupňa. Radikál
vychádza trikrát za semester v štandardnom náklade 300 ks v papierovej
verzii a taktiež aj v digitálnej verzii. Radikál patrí k povinnej výbave každého
nádejného chemika, či už pri trávení
voľných chvíľ na internáte alebo v plnom zápale na prednáškach.
S akýmkoľvek nápadom, postrehom
alebo so záujmom pridať sa k redakcii môžete napísať na e-mailovú
adresu: radikal@chemfchpt.sk, prípadne kontaktovať priamo šéfredaktorku Radikálu, Luciu Mencákovú.

Akademický senát je najvyšší zastupiteľský orgán študentov a zamestnancov, pri čom je volený celou
akademickou obcou. Rozlišuje sa
fakultný (AS FCHPT STU) a univerzitný senát (AS STU). Tieto orgány
akademickej správy majú významné právomoci, ako napríklad voľba a odvolanie dekana (či rektora),
schvaľovanie rozpočtu aj študijných
programov. AS FCHPT STU má 27
členov, z toho 9 študentov. V AS STU
sú zástupcovia z každej fakulty, 4 za
zamestnancov a 2 za študentov. Zástupcovia sú vždy volení na funkčné
obodobie štyroch rokov a v prípade
vypadnutia niektorého zo senátorov, buď nastupuje náhradník, alebo
sa robia doplňujúce voľby.
Nezabúdajte, že v prípade akéhokoľvek problému sa môžete na senátorov obrátiť a oni sa vám pokúsia,
čo najlepšie pomôcť. Kontaktovať
ich môžete prostredníctvom facebookovej stránky, Študentská časť
Akademického senátu FCHPT STU v
Bratislave, alebo môžete osloviť aj
jednotlivých senátorov.
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Kto sú vaši zástupcovia?

Rada ubytovaných študentov (RUŠ)

AS FCHPT STU

RUŠ študentského domova Mladá
Garda reprezentuje študentov ubytovaných v študentskom domove
Mladá Garda (ŠD MG) v oblasti ubytovania, stravovania, športového a
kultúrneho vyžitia. RUŠ je poradným
orgánom vedúceho správy ŠD MG.
Začiatkom akademického roka sa
vždy konajú voľby do RUŠ, najneskôr
do 31.10., kde volia ubytovaní študenti na MG spomedzi seba svojich
zástupcov, ktorí prispievajú k lepšiemu bývaniu na ŠD MG. Kandidovať
môže každý ubytovaný študent STU.
RUŠ vytvára podujatie tzv. antibordel,
kde zúčastnení študenti získajú body
k ubytovaniu za upratovanie areálu
študentského domova. Členovia RUŠ
môžu študentom odomknúť izbu v
prípade vymknutia či zabudnutia
kľúčov, cez leto prevádzkujú úschovne, kde si študenti môžu uschovať
za poplatok svoje veci (najmä chladničky či mikrovlnky) počas prázdnin,
získané financie sa využívajú na účely
zlepšenia života študentov, zastupujú
študentov pri kontrolách izieb, riešia
podnety študentov, podávajú návrhy
na zlepšenie života na internáte MG,
spoločne so Študentským Cechom
Strojárov (ŠCS) sa podieľajú na prevádzkovaní požičovne, kde si študenti
môžu požičať vysávač, nabíjačku na
mobil a ďalšie veci.

Júlia Kubalcová - predsedníčka ŠČ AS
FCHPT STU
Bc. Zuzana Dyrčíková
Marek Kalanin
Bc. Veronika Pash
Bc. Erika Pavlovičová
Dominika Rudinská
Bc. Marek Wadinger
Ing. Anton Lisý
Ing. Daniela Pavúková
AS STU
Ing. Branislav Šulgan

V prípade akýchkoľvek otázok môžete
RUŠ MG kontaktovať kedykoľvek e-mailom: rus.mladagarda@gmail.com alebo na fb stránke: RUŠ Mladá Garda
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Ubytovacia komisia FCHPT

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)
ŠRVŠ patrí spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou vysokých škôl (orgán vysokoškolských
učiteľov) medzi najvyššie poradné
orgány Ministerstva školstva SR. Jej
cieľom je zastupovať slovenských
študentov doma i v zahraničí. Rieši
otázky a problémy študentov na Slovensku, vyjadruje sa a pripomienkuje
strategické dokumenty, lobuje za čo
najlepšie podmienky pre študentov
a školstvo ako také. V jej radoch sú
združení zástupcovia zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných,
štátnych i súkromných. Dokopy má
približne 110 členov, naša univerzita
má 7 zástupcov. Ing. Karol Červenčík
je zástupcom našej chemickej fakulty.
Voľby do ŠRVŠ sa na fakultách konajú
každé 2 roky.
Viac informácií o činnosti ŠRVŠ môžete nájsť na ich webovej stránke: www.
srvs.eu, prípadne ich kontaktovať prostredníctvom e-mailu srvs@srvs.sk.

Ubytovacia komisia je aktívna v období na konci letného semestra a v lete,
keď prebieha prideľovanie ubytovania. Úlohou ubytovacej komisie je
zverejňovanie informácií a inštrukcií
ohľadom ubytovania a usmerniť ich
v prípade potreby. Taktiež UK má za
úlohu priraďovanie bodov za aktivity
študentov počas roka k ubytovaniu a
kontroluje správnosť dokumentov zaslaných k žiadosti o ubytovanie alebo
o pridelenie bodov. UK pomáha študentom počas celého procesu ubytovania zodpovedať ich otázky a úspešne ich previesť celým procesom.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete UK kontaktovať prostredníctvom
e-mailu: ubytkomfchpt@gmail.com

Disciplinárna komisia FCHPT
Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh trestu na
rozhodnutie dekanovi. Na základe
vážnosti priestupku sú udeľované
sankcie: pokarhanie, podmienečné vylúčenie na stanovené obdobie a úplné vylúčenie. Najbežnejším
priestupkom je podvodné správanie
pri skúške či zápočte. Vždy je lepšie sa
naučiť a spoliehať sa sám na seba ako
riskovať budúcnosť svojho štúdia.
Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva dekan z
radov členov akademickej obce, po
schválení akademickým senátom fakulty; polovicu členov tejto komisie
tvoria študenti.
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podujatia
Európska noc výskumníkov
Najväčší festival vedy Európska noc
výskumníkov je projekt, ktorý je finančne podporovaný programom
Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Každý ročník
sa nesie v duchu zvedavosti a odhodlania, pretože presne takí inovátori a výskumníci sú - zachádzajú až
za svoje hranice, aby priniesli niečo
nové, nepoznané. Študenti FCHPT sa
každoročne zúčastňujú festivalu a dokazujú, aká je chémia nevyhnutná pre
každodenný život a zároveň, aká vie
byť zaujímavá.
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Jesenné Kmeťovanie
Tradičné jesenné blumentálske komunitné stretnutie na Kmeťovom námestí sa nezaobíde bez chemických
pokusov a hier! Pokusy sú určené
najmä pre najmenších divákov, ale
aj väčší zvedavci sa môžu dozvedieť
mnoho nového.

MiniErasmus
Stať sa na týždeň vysokoškolákom!
Vďaka projektu MiniErasmus organizácie Future Generation Europe si
môže množstvo stredoškolákov vyskúšať, aké to je študovať na svojej
vysnívanej vysokej škole. Študentskí tútori na FCHPT sú pripravení na
zodpovedanie množstva otázok a
čo najlepšie priblížiť život na FCHPT
prostredníctvom prednášok, cvičení,
laboratórnych cvičení alebo len posedenia so zvedavcami.

Študentská kvapka krvi
Máte pocit, že z vás škola vyťahuje
energiu? Príďte si nechať vytiahnuť aj
krv! V kruhu kamarátov môžete pomôcť zachraňovať životy iných, a to
ležiac na lehátku.
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Večer spoločenských hier
Pri učení sa nejeden stratí hlavu
a zabudne aj, že treba oddychovať a na malý moment sa zabaviť.
Nájdite v sebe odvahu a príďte sa
zabaviť so spolužiakmi, kamarátmi
alebo sa zoznámiť so staršími študentmi do Chillout zóny na prvom
poschodí - stačí vám dobrá nálada,
prípadne si môžete doniesť aj hru,
ktorú si nemáte s kým zahrať, tu sa
určite niekto nájde!

Beánia chemikov
Beánia chemikov je každoročne organizovaná slávnosť študentov. Nejde
len o nejakú študentskú párty, ale o
chemický ples, ktorý je tvorený hudobnými a umeleckými vystúpeniami,
doplnený sprievodným programom,
ktorého súčasťou sú rôzne súťaže aj
tombola, zostavená z vecných cien.

Športový deň
Sme chemici srdcom i dušou, no
takisto vieme odbehnúť od skúmaviek a zašportovať si!
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ChemSchool
ChemSchool je týždenná letná škola,
určená pre tretiakov stredných škôl,
ktorí sa rozhodujú, kam majú ísť.
Tento projekt vznikol za účelom ukázať budúcim maturantom, že študovanie chémie má zmysel a nemajú sa
čoho obávať.

ChemDay
ChemDay je najväčší veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na našej fakulte
- nemusíte nikam chodiť a priemysel
príde priamo k vám! Na tomto podujatí máte jedinečnú príležitosť zamilovať sa do priemyslu a rozhodnúť sa,
akým smerom sa chcete uberať.

Chemshow
Chemický jarmok Chemshow je
podujatie, ako žiadne iné - ukazuje
koľko možností ponúka vysokoškolské štúdium na FCHPT. Sprístupnené sú mnohé oddelenia, môžete
navštíviť prednášky či zastaviť sa
v stánku, kde sa dozviete mnoho
zaujímavostí.

Študentská vedecká konferencia
ŠVK je organizovaná v odbore chémia, chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2.
stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať
vedecké a odborné práce. Najlepšie
práce v jednotlivých sekciách sú odmenené. Bližšie informácie si môžete
pozrieť tu: www.uiam.sk/svk
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ISIC - verný spoločník
Ako ho získať?

Výhody preukazu ISIC

Každý študent STU musí mať preukaz študenta. 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.
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. Ak však už vlastníte
študentský preukaz ISIC zakúpený
na strednej škole, musíte si požiadať
o nový tak, akoby ste žiaden preukaz
nemali. Po obdržaní preukazu je nutné ho aktivovať na termináli vo vestibule Slovenskej chemickej knižnice.

Preukaz ISIC je základným identifikačným dokladom študenta. Vo svojej podstate hovorí o nás, že sme študenti, a oprávňuje nás nárokovať si
študentské lístky a zľavy. Používame
ho napr. aj pri už spomínanom nákupe bezplatných cestových lístkov
na vlakovú dopravu, kúpe jedno- a
viacmesačného cestovného lístku na
MHD alebo pri využívaní dotácie na
stravu, ktorú nám poskytuje ministerstvo školstva v študentských jedálňach. Okrem vyššie spomínaných
výhod má preukaz ISIC aj rôznych
partnerov, u ktorých po predložení
tohto dokladu dostaneme zľavu na
služby alebo nákup.
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oficiálny merch fchpt stu
Byť študentom FCHPT je niečo výnimočné a už aj vy
máte príležitosť hrdo nosiť fakultný merch počas celého svojho štúdia! Jednotlivé kúsky si môžete zakúpiť
cez conque.sk.
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