
Informácia o začiatku akademického roku 2014/2015 
na FCHPT STU v Bratislave pre uchádzačov, ktorí sa zapisujú na štúdium do 1.roku 

bakalárskeho štúdia na fakulte prvýkrát 
 

 
Výučba v akademickom roku 2014/2015 pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia  začína 22. septembra 2014.  

 
Zápis do 1. ročníka: 
Kód  Názov študijného programu                                 Deň zápisu 
B-BIOPOT       Biotechnológia a potravinárska technológia       25. augusta 2014 
B-CHEMAT    Chémia, medicínska chémia a chemické materiály    26. augusta 2014 
B-AIM             Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve  27. augusta 2014 
B-CHI              Chemické inžinierstvo       27. augusta 2014 
B-VYKOZ       Výživa, kozmetika a ochrana zdravia     27. augusta 2014

  
 
Dodatočný zápis sa nebude konať. 
 
Na zápis sa musíte dostaviť osobne. 
 
Miesto: 
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9 (bližšia špecifikácia 

posluchární bude vo vestibule FCHPT). 
 
Doprava: 

z autobusovej stanice trolejbus č. 208 
 
Časový harmonogram zápisu: 
07.30  – 8.30 prezentácia 
08.30  – školenie BOZP a PO 
09.00  – administrácia zápisu 
11.00 – informácie o výučbe cudzieho jazyka, prípravných kurzoch, ubytovaní v ŠD, sociálnom štipendiu, 
fotografovanie  
 
Platby za doklady o štúdiu 

 
Všetky platby súvisiace so zápisom  na štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom na  
účet č. SK7881800000007000081471 
špecifický symbol 006,  
variabilný symbol (podľa nižšie uvedených pokynov)  
a preukázať sa dokladom o zaplatení pri zápise  ( neposielajte doklad o zaplatení poplatkov poštou !). 
 
Každý študent STU musí mať preukaz študenta ISIC. Študentom dennej formy štúdia bude vydaný preukaz ISIC 
študenta STU. Poplatok za preukaz ISIC študenta STU je vrátane ročnej licencie ISIC 20 €.  
Variabilný symbol pre zaplatenie preukazu ISIC a indexu internetbankingom je 2314000000. 
 
Študenti, ktorí už študovali na inej fakulte STU a majú nepoškodený preukaz ISIC si zakúpia iba prolongačnú 
známku. Cena prolongačnej známky je 10 €. 
Variabilný symbol pre zaplatenie prolongačnej známky internetbankingom je 2314000000. 
 
Poplatok za vydanie výkazu o štúdiu ( index)  je 4,- €. Variabilný symbol pre zaplatenie indexu je 2314000000. 
 
Pri bankovom prevode v správe pre prijímateľa vždy uveďte svoje meno a priezvisko a účel platby. 
 
 
Školné a poplatky súvisiace so štúdiom pre akademický rok 2014/2015 
 
Podľa smernice STU č. 2/2013-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2014/2015, ktorá je 
zverejnená na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4565, je povinný uhradiť školné:  

1. za každý ďalší rok študent, ktorý študuje bakalársky študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka 
štúdia (dlhšie ako 3 roky), 

2. v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku študent, ktorý 
študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných 
verejnou vysokou školou a štátnou vysokou školou v tom istom stupni. 



Podľa prílohy A.1 tabuľky 4.1 uvedenej smernice sú poplatky pre študijné programy uskutočňované Fakultou 
chemickej a potravinárskej technológie STU za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium 
stanovené vo výške 500,- € v prvom stupni štúdia na celý akademický rok.  
Informácie o termíne platenia školného na ak. rok 2014/2015 budú zverejnené na stránke FCHPT a budú 
vám oznámené i na zápise na štúdium. 
 
K zápisu potrebujete: 
- doklad o zaplatení poplatkov za doklady o štúdiu 
- rozhodnutie o prijatí 
- občiansky preukaz 
- písacie potreby 
- finančnú hotovosť 6€ na zaplatenie fotografovania do AIS - akademického informačného systému a 6 ks 

fotografií; dokladom o zaplatení fotografovania sa preukážete pri vstupe do posluchárne, v ktorej sa vykoná 
zápis a pri samotnom fotografovaní 

- žiadosť o uznanie predmetov, ak ste už študovali na niektorej vysokej škole;  ku  žiadosti o uznanie predmetov 
potrebujete  výpis známok a  sylaby predmetov, ktoré chcete uznať   

 

Dokumenty potrebné na zápis  
 
si stiahnete zo stránky fakulty, http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/tlaciva.html?page_id=3059, 
a vyplníte osobné údaje počítačom, alebo paličkovým písmom ČITATEĽNE. Vytlačené prinesiete na zápis: 
 

• Potvrdenie o štúdiu pre poskytovanie prídavkov na dieťa 
• Potvrdenie o štúdiu (pre ďalšie iné účely) 
• Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom vysokoškolskom štúdiu 
• Vyhlásenie o používaní siete SANET 
• Žiadosť o vydanie preukazu ISIC 
• Zápisný hárok s nalepenou fotografiou s rozmermi 3,5 x 4,5 cm pre študijný program, na ktorý sa 

budete zapisovať  
 
Uvedené tlačivá nebudú na zápise k dispozícii, iba sa budú potvrdzovať! 
 
V prípade záujmu o sociálne štipendium nájdete informácie na našej stránke 
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/informacie-pre-ziadatelov-o-priznanie-socialneho-
stipendia.html?page_id=2173 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Anna Balogová, v.r. 
       vedúca úseku pedagogických činností 
 
 
 
 
 
 
 
 


