
I N F O R M Á C I E  k zápisom do 1. roč. -  Inžinierske štúdium  AR 2017/2018 
 

 
1.  Zápis do 1. ročníka – Inžinierske štúdium 

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17. 

Uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť zápisu všetci o 8:30 hod.!  Hneď na začiatku im budú vysvetlené potrebné 

informácie  k zápisu.    

2. Ubytovanie v ŠD 

Bližšie informácie o ubytovaní sú uvedené v Základných informáciach pre budúcich prvákov: 

http://www.sjf.stuba.sk/sk/studentov/ubytovanie.html?page_id=1669 

 

Zápis bude organizovaný podľa začiatočného písmena Vášho priezviska nasledovne: 

Štvrtok  24.8.2017 8:30 hod.  A - K 

Piatok  25.8.2017 8:30 hod.  L - Ž 

K zápisu máte povinnosť si priniesť:    
- rozhodnutie o prijatí / podmienečnom prijatí                           
- občiansky preukaz 
- vyplnené tlačivo Žiadosti o vydanie preukazu ISIC, príp. na zakúpenie známky::  

Formulár: http://www.sjf.stuba.sk/ - Študenti – Štúdium - Tlačivá - Vydanie preukazu študenta 
a prolongačnej známky,  

- potvrdenie banky o zrealizovaní platby za preukaz ISIC (bankovým prevodom!) – nie príkaz na 

úhradu 
- 1 ks fotografie s rozmermi 3x4 cm na preukaz ISIC – týka sa študentov, ktorí neboli v minulosti 

študentami STU, alebo študovali externé bakalárske štúdium na STU 
- vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie študenta:  

Formulár: http://www.sjf.stuba.sk/ - Študenti – Štúdium – Tlačivá - Čestné prehlásenie študenta o štúdiu 
na VŠ – v slovenskom jazyku 

- Alebo Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre 

študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR) 

- Vytlačené a podpísané tlačivo – BOZP (bude zverejnené na web stránke do 14.8.2017 
Študenti→Štúdium→Tlačivá→BOZP) 

 

Poplatok za preukaz ISIC je 24 €, ktorý je potrebné uhradiť prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo 

formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol je 10900. 

Študenti, ktorí majú platný preukaz ISIC alebo platný preukaz študenta STU bez ISIC z predchádzajúceho denného štúdia 

na STU, sa pri zápise preukážu zaplatením poplatku za známku v hodnote 14 € (s licenciou ISIC) alebo 5 € (preukaz bez 

licencie ISIC). 

Poplatok za známku ISIC v sume 14 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: 

SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol:12900. 

Poplatok za známku STU bez ISIC v sume 5 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne ) - Číslo účtu vo formáte 

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol: 09900. 

Za potvrdenie o zaplatení sa nepovažuje príkaz na úhradu, ale potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie, príp. 

výpis z účtu potvrdzujúci zrealizovanie platby (debet). 

Uvedené termíny zápisov sa týkajú študentov inžinierskeho stupňa, ktorí budú študovať v SLOVENSKOM 

JAZYKU! 

2.  Začiatok akademického roku 

Vyučovanie v akademickom roku 2017/2018 sa začína dňa 18.9.2017. 

V Bratislave, 10.7. 2017                                                      

 

UPOZORNENIE: 

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do 1.roč. inžinierskeho štúdia opakovane cez nové prijímacie konanie, musia pred 
opakovaným zápisom do 1.roč. požiadať na ÚPČ o ukončenie predchádzajúceho štúdia (všeobecné tlačivo žiadosti na 
web stránke) !!! 

http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/N-V_Vydanie_Preukazu_studenta_a_Prolongacnej_znamky_2015.pdf
http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/N-V_Vydanie_Preukazu_studenta_a_Prolongacnej_znamky_2015.pdf
http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/cestne_vyhasenie_o_studiu_v_slovenskom_jazyku.pdf
http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/cestne_vyhasenie_o_studiu_v_slovenskom_jazyku.pdf
http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/tlacivo_cestne_vyhasenie_o_studiu_2017_v_slovensko-anglickom_jazyku.rtf
http://www.sjf.stuba.sk/docs/docs/studentske/tlacivo_cestne_vyhasenie_o_studiu_2017_v_slovensko-anglickom_jazyku.rtf

