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Klasifikovaný zápočet sa udeľuje po
absolvovaní predpísaného rozsahu
vzdelávacích činností a na základe
splnenia stanovených podmienok
(najmä účasť a výsledky priebežnej
kontroly). Hodnotia sa ním najmä
laboratórne práce a semestrálne
projekty z predmetov, ktoré sa
nekončia skúškou.

Skúška
Skúškou sa overujú vedomosti
študenta z príslušného predmetu.
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, je povinný
zverejniť skúšajúci prostredníctvom
informačného systému AIS .

A
B
C
D
E
FX
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Jednu dobrú radu Ti dám

Akademický informačný systém
AIS - miesto, kde to žije

Väčšinu svojho “online” fakultného
života stráviš práve na mieste zvanom
Akademický informačný systém (AIS).
Prihlasovacie meno a heslo získaš po
zápise. AIS ti umožní:

Študijní poradcovia

Ak sa počas štúdia stretneš s otázkou, s
ktorou si nevieš dať rady, máš možnosť
osloviť starších spolužiakov alebo
členov Študentského parlamentu.
Pokiaľ nepochodíš a nezískatš
uspokojivú odpoveď, každý študijný
program má svojho garanta a
študijného poradcu. Ich mená nájdeš
v žltej knižke, ktorú dostaneš pri
zápise (Študijné programy FCHPT STU
v Bratislave). S ich pomocou by si mal
zvládnuť vyriešiť všetky problémy
ohľadom štúdia.

•

prijímať správy zo študijného
oddelenia (informácie o rozvrhu,
školských akciách a mnohom
ďalšom),

•

komunikovať s vyučujúcimi,

Komunikácia s vyučujúcim

Ak Ti robí problém preberaná látka,
treba využiť možnosť konzultácie
u vyučujúcich v priebehu semestra.
Číslo kancelárie vyučujúceho nájdeš
buď to v AIS 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 dohodnúť si stretnutia
pomocou e-mailu. U väčšiny
vyučujúcich je najjednoduchšou cestou
k zastihnutiu komunikácia cez AIS.

•

hodnotiť absolvované predmety,
• prihlasovať 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),

•

•

•
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MS Office zdarma

Slovenská technická univerzita a
Microsoft ponúka Microsoft Office
365 Education pre každého študenta a
učiteľa zdarma. Office 365 Education
okrem iného zahŕňa balík Microsoft
Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Publisher a Access), ukladací
priestor 1 TB v OneDrive a lokalitu
SharePoint.

získať zdarma ako študent STU
programy Word, Excel, MATLAB a
iné,
čítať a sťahovať študijnú literatúru
vydanú vo Vydavateľstve
SPEKTRUM STU.

MATLAB zdarma

Slovenská technická univerzita v
Bratislave 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 MATLABu. Spôsob, ako si
nainštalovať vlastnú licenciu, nájdeš na
stránke stuba.sk/matlab/.
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Študijná literatúra
Slovenská chemická knižnica

SCHK sa nachádza na druhom poschodí, blok A. Priestory knižnice ponúkajú príjemné prostredie na štúdium a oddych. Medzi základné služby, ktoré poskytuje,
patria výpožičné služby, reprografické (čierne a farebné kopírovanie z vlastných
dokumentov, čierna a farebná tlač), čitáreň, prístup k voľne uloženým knihám
a časopisom, štúdium vlastných dokumentov, študovňa elektronických zdrojov
(prístup na internet, prístup k voľným elektronickým informačným zdrojom) www.schk.sk.
Zápisné na rok je 11 EUR, na recepcii knižnice vám vydajú preukaz.
Otváracie hodiny počas semestra sú 8:00 – 17:00.

V zdravom tele zdravý duch
Počas úvodu do štúdia budeš oboznámený s možnosťami výberu telesnej výchovy, ako napr. futbal, futsal, florball, basketbal, volejbal, fit lopty, 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. Takisto môžete fakultu v niektorom z týchto športov
reprezentovať:

vysokoškolská liga vo volejbale

Mgr. Robin Pělucha, PhD.

vysokoškolská liga v basketbale

Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.

vysokoškolská liga vo futbale

Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.

vysokoškolská liga vo futsale

Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.

vysokoškolská liga vo florbale

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

vysokoškolská liga v plávaní

PhDr. Július Fehér

Iné cesty k študijnej literatúre

Na fakulte je okrem SCHK ešte jedno kníhkupectvo, Malé centrum, kde okrem
študijnej literatúry kúpiš aj písacie potreby. Ďalšou cestou je obrátiť sa na starších
spolužiakov, ktorí každoročne nechávajú oznamy a inzeráty 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 Študentský cech chemikov a Predaj kníh FCHPT STU. Spravidla touto
cestou môžete ušetriť aj polovicu ceny novej knihy.
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Študijné oddelenie

Vďaka fakulte do celého sveta

Na študijné oddelenie svojej referentke nosíš akékoľvek žiadosti a potvrdenia týkajúce sa štúdia, napr. tlačivo o prídavkoch na deti, žiadosť o prerušenie štúdia, o
predĺženie skúšobného obdobia atď. Nachádza sa v novej budove na 1. poschodí,
blok A. Milé pracovníčky Ti vždy ochotne pomôžu. Ak by si ich však nezastihol v
úradných hodinách, skús im napísať e-mail. Často odpovedajú aj mimo úradných
hodín. Nezabúdaj však, že potvrdenia si treba priniesť už vytlačené a vyplnené.
Všetky potrebné tlačivá sú na fakultnej stránke www.fchpt.stuba.sk v sekcii
Študenti - Štúdium - Oznamy študijného oddelenia.

Študijné referentky
CHEMAT: 		
CHI a POVYKO:
AIMCHP a BIOT:

Veronika Hrušková
Mgr. Eva Danášová
Ing. Mária Zítková

Štipendiá

Úradné hodiny

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

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

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 -Sociálne štipendiá.
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.

Počas štúdia máš príležitosť využiť viacero programov na vycestovanie do zahraničia.

Erasmus+

Najčastejší a najznámejší je program Erasmus+. Program vychádza zo snahy
Európskej komisie o prehĺbenie spolupráce medzi školami v rámci členských
štátov EU. 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.
Viac informácii o programe Erasmus+ nájdeš na stránke fakulty v sekcii
Študenti - Štúdium - ERASMUS. Ak rozmýšľaš 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 ti ho odporúčame kontaktovať už v
priebehu zimného semestra (čím skôr, tým lepšie).

IAESTE

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. O stážach, ako aj organizácii IAESTE sa dozvieš viac na
ich stránke www.iaeste.sk.

AIESEC

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

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).
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Welcome to Partyslava
jedáleň na
Bernoláku (internát
Jura Hronca)

nemocnica Kramáre
- keď je najhoršie
hlavná železničná
stanica

jedáleň na
Vazovovej (rektorát)
jedáleň na Stavebnej
fakulte

smer
Mladá Garda
(električky č.
3,5,7)
Kuchajda - jazero
občas vhodné na
kúpanie, ihriská
na futbal, plážový
volejbal i basketbal
naša fakulta a
fakultná jedáleň
Medická záhrada kúsok z mestských
zelení

Horský park kúsok z mestských
zelení

Zimný štadión
Ondreja Nepelu hokejový štadión
Slovanu Bratislava

Slavín - výhľad na
centrum mesta

hlavná autobusová
stanica

Prezidentská
záhrada - kúsok z
mestských zelení

ulica Obchodná
- centrum nočnej
zábavy, množstvo
pubov s dobrým
pivom a denným
menu (KGB, Slovak
Pub, Pub u zeleného
stromu, atď.)

historické centrum
- množstvo pubov,
turistické atrakcie,
Vianočné trhy, atď.
Bratislavský hrad dominanta mesta,
krásny výhľad na
Bratislavu a okolie

Legenda
dôležité miesta
zdroje jedla a pitia
miesta na oddych
turistické atrakcie
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Ubytovanie

Niečo viac o Mladej Garde

Keď sa povie ubytovanie,
myslí sa tým Mladá Garda.
Najväčšie ubytovacie
kapacity máme na Mladej
Garde a teda tu býva aj
najviac chemikov. Okrem
ubytovania na Mladej Garde
máme vyhradené kapacity
aj na študentskom domove
Mladosť, ktorý je v Mlynskej
Doline.
Všetky potrebné informácie o ubytovaní, ako si podať žiadosť, čo musíš splniť,
aby si ubytovanie mal šancu získať a tiež ako si môžeš vybrať izbu, nájdeš na
stránke fakulty v sekcii Študenti -> Študentský život alebo na webovej stránke
ubytovanie.stuba.sk.
V prípade, že budeš
mať nejasnosti alebo
otázky, určite kontaktuj
Ubytovaciu komisiu,
ktorej členovia ti
veľmi radi odpovedia
prostredníctvom mailu:
ubytkomfchpt@
gmail.com alebo na
facebooku: facebook.sk/
ubytovaciakomisia.
Keď už dostanetš
ubytko, nezabudni včas
zaplatiť za ubytovanie!
V opačnom prípade ti bude ubytovanie odobraté na celý akademický rok. Ak
ti ubytovanie odoberú alebo ubytovanie na intráku nedostaneš, dávame do
pozornosti niekoľko možností, ktoré ti 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 dohodneš 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).
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Na Garde je super. Každoročne sa tu koná veľa študentských akcií. Na začiatku
roka ťa 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 nájdetš
všetko, čo potrebuješ. Netreba zabudnúť ani na športoviská, ktoré sú najväčšie a
najlepšie v celej Bratislave.

Takmer neoddeliteľnou súčasťou každodenného života je internet. 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
Ďalej tu máme študovne (J200, J300, C200) či bicykliarne, práčovne a úschovne.
Samozrejmosťou sú kuchynky a jedáleň. Takisto sa na Garde nachádza i
dorastová lekárka, ktorá Vám poskytne zdravotnú starostlivosť.
Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa internátu a jeho okolia, určite kontaktuj
Radu ubytovaných Študentov (RUŠ), do ktorej si každoročne študenti volia
zástupcov vždy v zimnom semestri. Kontaktovať ich môžeš na facebooku:
facebook.com/Rus.Mladagarda.
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Ako sa dobre najesť
Kde?

Ako študenti najčastejšie využívame
jedálne na fakultách a internátoch.
Na našej fakulte máme hneď dve
jedálne, Menza Academica a Menza
Chemica. V oboch dostaneš kompletné
obedové menu za 2,88 eur. Potom
sú to výdajne stravy na Stavebnej
fakulte, Bernoláku (Internát Juraja
Hronca), Mladej Garde a rektoráte,
kde stojí kompletné obedové menu
cca 2,5 eur. Každému chutí niečo iné,
niekto ide na kvantitu, iný na kvalitu,
preto odporúčame vyskúšať viacero
prevádzok a vybrať si tú, ktorá ti
najviac vyhovuje.

Cestovanie
Ako?

Pre nákup jedla vo všetkých
spomenutých prevádzkach využívaš
svoju ISIC kartu. Po výbere obedu
jednoduchým pípnutím na pokladni
zaplatíš. Má to svoju výhodu v podobe
dotácie na stravu, vďaka ktorej bude
tvoj pokrm lacnejší o 1 euro, príp. až
o 2 eurá. Jedlo si môžeš objednať aj
dopredu, máš tak istotu, že tvoja voľba
nebude vypredaná.
Objednávať stravu vo všetkých
prevádzkach na fakultách a internátoch STU môžeš na stránke
www.jedalen.stuba.sk.

Bratislavská MHD

Ak si dostal ubytovanie v Bratislave, určite budeš cestovať MHD-čkou. Pre
denného študenta sa najviac oplatí zakúpenie trojmesačného lístka za 36,15
eur, ktorý môžeš 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 - Vajnory/Rača
Na rozdiel od bežných lístkov, ktoré si môžete kúpiť aj v automatoch na
zastávkach MHD, mesačný/trojmesačný lístok (tzv. električenku) si môžete
zakúpiť prvýkrát len na pobočkách dopravného podniku. Dobíjanie električenky
na ďalšie mesiace následne už môžete online.
Ak budeš hľadať spoj, alebo informácie ohľadom cestovania MHD, poslúži ti
portál www.imhd.sk/ba.

Bezplatné cestovanie ŽSR

Strava v meste

Ak chceš využiť možnosť cestovať vlakmi “zadarmo”, budete potrebovať ISIC,
potvrdenie o návšteve školy a návštíviť pobočku ŽSR, kde ťa zaregistrujú a
vyhotovia preukaz. Pozor! Nie je isté, že sa ku bezplatnému lístku dostaneš.
Na každý vlak je vyhradený istý počet bezplatných lístkov, ktoré môžu využiť
študenti aj dôchodcovia, a preto odporúčame, v prípade, že vieš kedy cestuješ,
zakúpenie lístka vopred (najjednoduchšie cez internet - www.slovakrail.sk)

V blízkosti fakulty sa nachádza Obchodná ulica, ktorá svojim návštevníkom núka
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).
Malá rada: V prípade, že už sú na tebou požadovanú trasu bezplatné lístky
vyčerpané, skús nájsť časť trasy, na ktorej je ešte možné kúpiť bezplatný
lístok a zaplať len za tú časť trasy, kde bezplatné lístky došli.
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Robiť viac než len študovať
Chemický parlament

Beánia Chemikov, Športový deň Chemikov – to sú akcie,
ktoré majú každoročne u študentov veľký úspech. Na
to, aby sa stovky ľudí mohli prísť zabaviť, sa musí spojiť
veľa ľudí, bez ktorých by tieto podujatia nemali úspech.
Sú to napríklad známe slovenské kapely, ktoré na Beánii
vystupujú, milé tety kuchárky, ktoré nám varia fajný
guláš na Športový deň alebo sponzori, bez ktorých by sa o
polnoci nežrebovala tombola.
Všetko to však zastrešuje približne 20 ľudí. Sú to PARLAMENŤÁCI. Sú to ľudia,
ktorí sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a naberať skúsenosti, ktoré sa v žiadnej
škole nenaučia, ktorým nie je ľahostajný život na fakulte a chcú byť čo najbližšie
k študentom.

Klub Sokrates

Klub Sokrates je študentské občianske
združenie pôsobiace na našej fakulte.
Organizujeme rôzne mimoškolské aktivity
nielen pre našich študentov, ale pre všetkých,
ktorých zaujíma chémia a jej „tajomstvá“.
Robíme to prostredníctvom rôznych
laboratórnych cvičení, prednášok, hier,
diskusií, exkurzií či pobytov. Pre stredoškolákov zabezpečujeme priebeh MiniErazmu, prostredníctvom ktorého im aspoň trošku priblížime štúdium na našej
fakulte a v septembri sa zúčastňujeme Noci Výskumníkov, kde sa snažíme ukázať
aj širšej verejnosti že chémia je vlastne zaujímavá.
Na facebooku máme stránku Klub Sokrates, sme aj na Instagrame a pre viac
informácií si určite klikni na náš web www.klubsokrates.sk. Na webe nájdete aj
niektoré prednášky, ktoré sú aj na našom youtube channel Klub Sokrates.

Majú na starosti prenajímanie skriniek na druhom poschodí, na Mladej Garde
si v ich úschovni môžete na leto odložiť veci, pre piatakov pripravujú ročenku,
vymýšľajú predmety s fakultnou tematikou – najnovšie sú to tričká. Majú svoju
kanceláriu na prvom poschodí (č.d. 181), kde počas úradných hodín vždy niekto
sedí a parlamenťák ti vždy pomôže.

Akademický senát

Časopis Radikál

Fakultný časopis Radikál je zdrojom užitočných informácií o živote na fakulte
i 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 500 ks. Radikál,
časopis študentov FCHPT, patrí k povinnej výbave každého nádejného chemika či
už pri trávení voľných chvíľ na internáte alebo v plnom zápale na prednáškach.
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Akademický senát (AS) je zastupiteľský orgán študentov. Poznáme AS našej
fakulty a AS STU. Do oboch orgánov sa volia zástupcovia na určené volené
obdobie a v prípade odchodu študenta zo senátu alebo školy je menovaný
za člena senátu náhradník alebo sú vypísané doplňujúce voľby. V AS STU sa
riešia problémy na univerzitnej úrovni a každá fakulta má 2 študentských a 2
učiteľských zástupcov. Vo fakultnom AS riešime fakultné problémy, schvaľujeme
rozpočet a rokujeme o materiáloch predkladaných dekanom fakulty. Fakultný
senát má 27 zástupcov, z toho 9 študentov.

Študentská rada vysokých škôl

ŠRVŠ je spolu s Radou rektorov Slovenska a Radou vysokých škôl (orgán
vysokoškolských učiteľov) najvyšším poradným orgánov ministerstva školstva.
Jej snahou je riešiť otázky a problémy študentov na Slovensku, vyjadrovať sa a
pripomienkovať strategické dokumenty, lobovať za čo najlepšie podmienky pre
študentov a školstvo ako také. V jej radoch má zastúpenie každá fakulta verejnej
vysokej školy a zástupca AS univerzity. Dokopy má približne 110 členov, naša
univerzita má 9 zástupcov, z čoho je jeden chemik.
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Beánia chemikov

Chemday
„Keď študent FCHPT nejde na prax, prax príde za ním.“
To je heslo akcie, kedy sa naša fakulta mení na veľtrh firiem chemického a
potravinárskeho priemyslu. Študenti majú možnosť osobne sa stretnúť s predstaviteľmi jednotlivých firiem a opýtať sa, čo ich zaujíma. Počas dňa majú jednotlivé firmy prednášky v aulách a zároveň prezentačné stánky vo vestibule fakulty.
Ak by si mal v čase konania Chemday vyučovanie, nemusíš sa báť. Vedenie
fakulty umožňuje študentom zúčastniť sa podujatia mimoriadnym voľnom.
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Športový deň Chemikov
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ISIC - verný spoločník
Ako ho získať?

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.

Výhody preukazu ISIC

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 tohoto dokladu
dostaneme zľavu na služby alebo
nákup.

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 vlastníš študentský preukaz ISIC
zakúpený na strednej škole, musíš si
požiadať o nový tak akoby si žiaden
preukaz nemal.
Po obdržaní preukazu je nutné ho
aktivovať na termináli vo vestibule
Slovenskej chemickej knižnice.

