
Informácie o zápise 
na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2019/2020 
 
TERMÍN ZÁPISU A ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

 
              7:30 h   -    8:30 h         prezentácia  

              8:30 h   -  10:30 h                 administrácia zápisu 

                 10:30 h  -  11:30 h                fotografovanie 

MIESTO ZÁPISU: 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9  

 

DOPRAVA: 
Z autobusovej stanice SAD z dôvodu jej rekonštrukcie je potrebné nájsť spojenie MHD na stránke www.imhd.sk s cieľom na 

zastávke Kollárovo nám. (trolejbusy 212, 202). 

Z hlavnej vlakovej stanice električka č. 1 - vystúpiť na zástavke Slovenská technická univerzita (STU). 

 

Ak sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, môžete splnomocniť inú osobu formou overeného splnomocnenia na všetky úkony 

spojené so zápisom na štúdium. Táto osoba prinesie Vašu fotografiu v elektronickej verzii na CD s rozlíšením 300 dpi. 

 

PLATBY: 
Nový preukaz študenta STU : 

• ISIC: 23 € alebo prolongačná známka pre už vystavený preukaz ISIC  študenta STU z inej fakulty: 13 € 

• Preukaz študenta STU bez ISIC: 13 € alebo prolongačná známka na už vystavený takýto preukaz: 4 € 

Platbu je potrebné uhradiť bankovým prevodom: 

účet:    SK 7881 8000 0000 7000 0814 71 

variabilný symbol:   2319 0000 00. 

správa pre prijímateľa:   uviesť  meno, priezvisko a účel platby /zápis/ 

Doklad o úhrade platby je potrebné predložiť pri zápise. 

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ DONIESŤ: 

• doklad o zaplatení preukazu študenta STU ISIC alebo prolongačnej známky 

• občiansky preukaz 

• finančnú hotovosť 6 € na zaplatenie fotografovania /Akademický informačný systém, preukaz/ 

• originál dokladov o ukončení štúdia (maturitné vysvedčenie a vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy) alebo 

ich overenú kópiu a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT (z dôvodu nevyhnutnosti 

narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami).  

Priamo na zápise budú poskytované informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, prípravných kurzoch. 

 

Dôležité informácie pre študentov na webovej stránke fakulty 
 

Školné a  poplatky súvisiace  so štúdiom pre akademický  rok 2019/2020 
https://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565 

Sociálne štipendium 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/informacie-pre-ziadatelov-o-priznanie-socialneho-

stipendia.html?page_id=2173 

Ubytovanie v Študentských domovoch 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ubytovanie.html?page_id=2462 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 
https://www.stuba.sk/sk/studentov/organizacia-akademickeho-roka/harmonogram-akademickeho-roka-2019-

2020.html?page_id=12580 

Prípravné kurzy 
http://ufchchf.chtf.stuba.sk/kurz                      


