
Dôležité informácie k vyplneniu a podaniu e-prihlášky 
 
Vstup do e-prihlášky: http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk 
 
Prihlasovacie údaje  
PRIHLASOVACIE MENO A HESLO JE POTREBNÉ SI UCHOVAŤ, VIAC SA UŽ NEZOBRAZIA!!! 

 
Zostava známok NEPOSIELAŤ POŠTOU!!!  
POZOR! – známka zo SPRÁVANIA sa do zostavy známok nezadáva!  
Vyplnenú zostavu známok vytlačiť a správnosť údajov dať potvrdiť strednou školou. Potvrdenú zostavu 
známok naskenovať do časti Dokumenty v e-prihláške.  
Študijné oddelenie zostavu známok potvrdí v priebehu niekoľkých dní od Vášho podania e-prihlášky!!! 
 
Maturita uchádzača v šk. roku 2018/2019 

na 4-ročnej SŠ vyplniť známky zo SŠ za 1. - 3. ročník do stĺpcov I. – III.  
na 5-ročnej SŠ, resp. na nadstavbovom štúdiu vyplní známky zo SŠ za 2. - 4. ročník do stĺpcov I. - III.  

Známky z polročných vysvedčení a z posledného ročníka do e-prihlášky nevkladať!!!  
Ak stredná škola disponuje elektronickou žiackou knižkou aSc, známky je možné načítať priamo do prihlášky.  
Bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky doručiť na fakultu overenú kópiu koncoročného vysvedčenia zo 
záverečného ročníka a maturitného vysvedčenia!!! 
 
Maturita uchádzača pred šk. rokom 2018/2019 

na 4-ročnej SŠ vyplniť známky zo SŠ za 1. - 4. ročník do stĺpcov I. – IV.  
v prípade 5-ročného štúdia na SŠ vyplniť známky zo SŠ za 2.- 5. ročník do stĺpcov I. - 

IV. Naskenované vysvedčenia (okrem maturitného) vložiť do sekcie Dokumenty.  
Do 30. apríla 2019 doručiť na fakultu doručiť na fakultu overenú kópiu koncoročného vysvedčenia zo 
záverečného ročníka a maturitného vysvedčenia!!! 

 
Informácie o kompletnosti e-prihlášky  
Pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky je nevyhnutné vložené údaje uložiť. Každá sekcia, ktorá je správne 
vyplnená, bude považovaná za kompletnú. 
 
Evidencia rozpracovaných prihlášok  
V časti Rozpracované e-prihlášky v riadku pre prihlášku, ktorú chcete podať, kliknite na ikonu  v stĺpci Podanie e-

prihlášky. Podanie prihlášky musíte ešte potvrdiť kliknutím na Záväzne podať e-prihlášku. 

!!!Prihlášku môžete podať aj keď ešte nemáte vložené dokumenty!!! 

 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania  
Prostredníctvom odkazu v stĺpci Zaplatené máte možnosť získať podrobné informácie o zaplatení správneho poplatku 
daného typu prijímacieho konania. 
POZOR! - Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je podmienkou prijatia na štúdium!!!  

Na každý študijný program je nutné si založiť novú e-prihlášku a uhradiť poplatok!!! 
 
Dokumenty!!! 
Povinné prílohy, ktoré je potrebné vkladať do e-prihlášky: 

zostava známok potvrdená strednou školou, alebo kópie vysvedčení zo štúdia  
kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami, v 1. kole prijímacieho konania najneskôr 
do 15. júna príslušného kalendárneho roka  

kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho  
kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas 
štúdia s chemickými alebo biologickými látkami 

 
Povinné prílohy, ktoré je potrebné poslať POŠTOU (alebo doložiť najneskôr pri zápise na štúdium): 

overenú kópiu vysvedčenia záverečného ročníka strednej školy  
doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia (overená kópia maturitného vysvedčenia)  

originál potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať 
počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami 

 
Adresa, na ktorú je potrebné zaslať dané dokumenty: 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave  
Radlinského 9 
812 37 Bratislava 
 
Kontaktná osoba: Monika Chorváthová, email: monika.chorvathova@stuba.sk, mobil: +421918674337 

http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

