
Informácia  
pre absolventov Bc. štúdia na FCHPT STU v Bratislave, ktorí sa zapisujú  

do 1. ročníka Ing. štúdia 
 

Na základe rozhodnutia o prijatí na Ing. štúdium a na základe žiadosti  uchádzača, ktorou žiada 
o zápis do 1. ročníka Ing. štúdia v akademickom roku 2017/2018 budú prijatí uchádzači, ktorí 
absolvovali bakalárske štúdium na FCHPT,  dňa 1.8.2017 zapísaní v AIS na štúdium. (Študenti 
nemusia prísť osobne na zápis !) 
 
Absolventi Bc. štúdia, ktorí sú rozhodnutí študovať na inžinierskom  stupni vysokoškolského 
štúdia na FCHPT STU,  urobia v prvom kroku registráciu predmetov 1. ročníka Ing. štúdia 
v termíne od 01.07.2017 do 9.07.2017. Na stránke : http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-
studentov/oznamy-pedagogickeho-oddelenia.html?page_id=2959 sú informácie o registrácii 
predmetov. Ak dal študent prihlášku na viac študijných programov, urobí registráciu predmetov 
všetkých študijných programov, na ktoré je prihlásený. Po doručení rozhodnutia o prijatia pri  
e-zápise zruší predmety študijných programov, ktoré nebude študovať. 
 
Študenti, ktorí sú rozhodnutí študovať na inžinierskom  stupni vysokoškolského štúdia na 
FCHPT, najneskôr do 30.7.2017 doručia podpísanú Žiadosť o zápis na Ing. štúdium (môže byť 
kópia doručená mailom) referentke pre inžinierske štúdium:  tatiana.palatinusova@stuba.sk 
 
Od 1.08.2017 do 10.08.2017 je každý študent zapísaný v AIS do 1. ročníka Ing. štúdia povinný 
urobiť e-zápis na študijný program, ktorý bude študovať a postupovať v súlade s nasledujúcimi 
pokynmi: 
 
E–zápis sa vykonáva v AIS  
( aplikácia Moje štúdium                                                   Portál študenta                    Reg / Zápisy ) 

1. Študent si skontroluje, či má pre zvolený študijný program  (už len jeden) zapísané všetky 
povinné predmety, vyberie / zmení, doplní / a zapíše si povinne voliteľné a výberové predmety 
na akademický rok 2017/2018  maximálne za 90 kreditov a minimálne za 40 kreditov ( pozri 
Študijný poriadok   FCHPT STU v Bratislave).  

2. Študent  po kontrole klikne na tlačítko   

 
 
Študenti, ktorí sa po elektronickom zápise na štúdium rozhodnú na štúdium na FCHPT 
nenastúpiť, môžu do 15.8.2017 požiadať o zrušenie zápisu. Zrušenie zápisu po tomto termíne nie 
je možné. 
 
Po vykonaní e-zápisu študent v čase od 14.8.2017  NAJNESKÔR  do 18.9.2017 s prihliadnutím na 
pracovný kalendár študijnej referentky Tatiana Palatínusová pre 1. a 2. ročník Ing. štúdia : 
 

1. Doručí na študijné oddelenie doklad o zaplatení prolongačnej známky na ISIC kartu (viď 

pokyny Platby) a prevezme si prolongačnú známku AIS. 

2. Doručí vytlačené a podpísané   Čestné vyhlásenie o štúdiách na vysokých školách   - stačí 

mailom - čestné vyhlásenie podávate iba za druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Všetci tí, ktorí 

kontinuálne pokračujú po Bc. štúdiu na FCHPT a nemajú súbežné štúdium, tam budú mať spravidla jeden 

riadok :  

Štúdium na FCHPT STU: 

Akademický rok 
1)
 Názov študijného programu Stupeň/ forma

3)
 Rok štúdia Prerušenie 

od   -    do 
Školné 

2)
 

2017/2018 Napr. I-AICHP 2/denná 1. 
 

---------- neplatím 
 

 
3. Vytlačený a podpísaný Zápisný hárok – nájdete po vykonaní e-zápisu vo svojom portáli 
4. Vytlačené a podpísané   Vyhlásenie o používaní siete SANET   
5. Vytlačený, preštudovaný  a podpísaný Záznam o poučení študenta o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi 

6. Potvrdenie o štúdiu na FCHPT (po zápise vytlačíte zo svojho portálu študenta, prípadne si 

čitateľne vypíšete potvrdenie na stránke fakulty - Tlačivá ) 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/oznamy-pedagogickeho-oddelenia.html?page_id=2959
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/oznamy-pedagogickeho-oddelenia.html?page_id=2959
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2017/ziadost_o_zapis_do_1.rocnika_Ing.docx
mailto:tatiana.palatinusova@stuba.sk
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2014/Uplne_znenie_studijny_poriadok_FCHPT_28_august_2014.pdf
https://www.google.com/calendar/embed?title=Tatiana%20Palat%C3%ADnusov%C3%A1&ctz=Europe/Prague&mode=WEEK&src=palatita@gmail.com
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/2015/Cestne_vyhlasenie_o__studiach_na_VS.doc
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/SANET_Vyhlasenie_o_pouzivani.doc
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/Zaznam_o_pouceni_studenta.doc
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/Zaznam_o_pouceni_studenta.doc


7. Potvrdenie o štúdiu pre poskytovanie prídavkov na dieťa 
(vyplňujete časť B a C, kde na sídlo a názov školy Vám dám pečiatku. Školský rok 2017/2018, ročník prvý, 

prijatý na denné štúdium, stupeň druhý, dátum zápisu 1.9.2017, dátum začatia semestra 18.9.2017, 

štandardná dĺžka 2 roky, ukončenie 6/2019,študent nie je v prípravnej..) 

8. Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu  ( ak študent študuje súbežne na 2 vysokých 

školách) 

9. Na všetkých odovzdaných tlačivách uvádzajte dátum  vystavenia a dátum zápisu 

1.9.2017 ! 

Uvedené tlačivá nebudú na študijnom oddelení k dispozícii, iba sa budú potvrdzovať! 
 
Všetky uvedené aj ostatné potrebné tlačivá sú na stránke : 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/tlaciva.html?page_id=3059 
 
Platby: 
  

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. 
 

http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/preukazy-stu.html?page_id=1927 
 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/variabilne-symboly-pre-platby-na-
po.html?page_id=3077 
 
 
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 
 
Informácie o ubytovaní na stránke  
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ubytovanie.html?page_id=2462 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností prípadne otázok kontaktuje prosím študijnú referentku pre 
Ing. štúdium: tatiana.palatinusova@stuba.sk 
 
Bratislava, 9.6.2017 

http://www.fchpt.stuba.sk/docs/doc/pedagogika/Tlaciva/Potvrdenie_o_studiu_pre_poskytovanie_pridavkov_na_dieta.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/tlacivo_bezplatne_subezne_studium_1.rtf
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