Dôležité informácie pre vyplnenie a odoslanie elektronickej prihlášky pre
zahraničných uchádzačov na bakalárske štúdium v slovenskom jazyku
Vstúpte do systému elektronickej aplikácie ako nový užívateľ, vyberte fakultu a typ štúdia:
https://is.stuba.sk/prihlaska/?%3A=;lang=sk
1. Odporúčame uchádzať sa o 4-ročné konverzné programy pre zahraničných uchádzačov
2. Pri podávaní elektronickej prihlášky na 3-ročné programy sa vyžaduje dobrá znalosť
slovenského jazyka. Uchádzačom sa odporúča absolvovať jazykovú prípravu pre štúdium
v slovenskom jazyku.

Prihlásenie: prihlasovacie meno a heslo musí byť uložené, viac sa už
nezobrazia!
I. Maturitná skúška uchádzača v školskom roku 2021/2022
Vložte do e-prihlášky koncoročné vysvedčenia za posledné 3 roky štúdia, (8., 9., 10. ročník)
nevkladajte polročné známky. Dokumenty musia byť preložené do slovenčiny. Preložené
dokumenty do slovenčiny budete potrebovať pri podávaní žiadosti o uznanie rovnocennosti
dokladov (Nostrifikácia a Ekvivalencia známok- prevod výsledkov štúdia do slovenskej
klasifikačnej stupnice.)
Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, je
povinný predložiť prihlášku na uznanie rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí
pri uchádzaní sa o bakalárske štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Uchádzač je povinný predložiť overený preklad dokumentov do štátneho jazyka.
Rozhodnutie o uznaní (Nostrifikácii) dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle
kraja Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke, kde nájdete aj postup pri podávaní žiadosti o
uznanie rovnocennosti dokumentu (Nostrifikácia):
https://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavaniedokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici/uznanie-dokladov-o-ukoncenom-stredoskolskomvzdelani.html?page_id=5698

Bez uznania rovnocennosti dokladov sa uchádzač nemôže prihlásiť na
štúdium!
Musíte požiadať aj o prevedenie výsledkov štúdia (Ekvivalencia známok) do slovenskej
klasifikačnej stupnice na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke, kde nájdete aj postup pri podávaní žiadosti:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

II. Maturitná skúška uchádzača pred školským rokom 2021/2022
Vložte do e-prihlášky koncoročné vysvedčenia za posledné 4 roky štúdia,(8., 9., 10., 11. ročník)
nevkladajte polročné známky. Do 10. augusta 2020 doložte notársky overenú kópiu žiadosti
o uznanie rovnocennosti dokladov (Nostrifikácia) ako aj notársky overenú kópiu Ekvivalencie

známok - (prevod výsledkov štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice); resp. predložte
notársky overené dokumenty najneskôr pri registrácii na štúdium.
III. 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.
IV. 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. Ak e-prihláška nebude záväzne podaná, nemôže byť zaradená do
prijímacieho konania! Prihlášku môžete podať aj keď ešte nemáte vložené dokumenty!
V. 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
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
20 € prihláška na štúdium v slovenskom jazyku;
VI. Dokumenty
Povinné prílohy, ktoré majú byť súčasťou elektronickej prihlášky:
1. Naskenujte kópie koncoročných vysvedčení zo štúdia buď vložením do e-prihlášky
2. Preložená kópia vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami; v 1. kole
prijímacieho konania najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
3. Kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
vložia len tí, ktorí neplatili online platbou cez e - návratku ale bankovým prevodom na účet.
4. Kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu
nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami do 30. apríla
2020
Povinné dokumenty potrebné predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium:
1. Notársky overená kópia o rovnocennosti uznania dokladov (Nostrifikácia)
2. Notársky overená kópia prevedenia výsledkov štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice
(Ekvivalencia známok).
3. Originál potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu
nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti:
Potvrdenie si môžete stiahnuť na tomto mieste. Originál potvrdenia sa odovzdáva pri
zápise.
Ubytovanie:
Pri podaní e- prihlášky by ste mali podať žiadosť aj na ubytovanie. Podmienky ubytovania sa
v súčasnosti menia. Sledujte túto stránku, pretože informácie budú čoskoro aktualizované:
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657

Kontaktná osoba: Monika Chorváthová
email: monika.chorvathova@stuba.sk
mobil: +421918674337

