
 

Podmienky a pokyny k priebehu zápisu študentov                                                                                            
do ďalšieho štúdia v akademickom roku  2017/2018 

Študentky a študenti,  

 pre  efektívnejší priebeh zápisu do ďalšieho štúdia  (do vyšších nominálnych rokov 

štúdia) na bakalárskych a inžinierskych / magisterských študijných programoch (okrem 

budúcich „prvákov“) bude Fakulta architektúry STU pre akademický rok 2017/2018 

realizovať elektronický zápis predmetov cez Akademický informačný systém.  Zápis sa týka 

študentov, ktorí v akademickom roku 2016/2017 splnili podmienky na pokračovanie v štúdiu. 

Preto je nevyhnutné si skontrolovať získaný počet kreditov. Podmienky na postup do ďalšieho 

obdobia sú uvedené v Študijnom poriadku FA.  

Elektronický zápis predmetov sa bude realizovať v AIS cez ikonu Portál študenta - 

Registrácia / Zápisy v termíne  

od 17. 7. 2017 do 21. 8. 2017. 

Do 21.8.2017 je každý študent povinný zrealizovať zápis predmetov a  postupovať  

v súlade s nasledovnými pokynmi :  

1. Ak má študent neukončené predmety za akademický rok 2016/2017 - systém mu 

automaticky ponúka druhý zápis týchto predmetov do ak. roku 2017/2018.  

2. Následne si študent zapisuje predmety do vyššieho ročníka. Študent, ktorý v určenom 

termíne (máj 2017) vykonal predregistráciu predmetov, klikne iba na ikonu VYKONAŤ 

E-zápis.  

3. Študent, ktorý si v určenom termíne nevykonal predregistráciu predmetov, najskôr si dá 

zobraziť študijný plán - vyrolujú sa všetky predmety pre akademický rok 2017/2018, 

označí všetky povinné predmety, zároveň si vyberie a označí z každej skupiny povinne 

voliteľných a výberových predmetov daný predmet (samostatne za zimný a letný 

semester) a klikne na ikonu VYKONAŤ E-zápis.  

4. Každý študent si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety z vyššieho ročníka 

zapisuje tak, aby súčet kreditov zo všetkých zapísaných predmetov na rok 2017/2018 bol 

najmenej 30 kreditov, najviac 90 kreditov.  

Pri výbere predmetov je nevyhnutné, aby si študent uvedomil, že pri kontrole získaných 

kreditov po ukončení skúškového obdobia v letnom semestri 2016/2017 je potrebné získať na 

postup do ďalšieho obdobia minimálne 30 kreditov z absolvovaných predmetov (pre zápis do 

2. roka štúdia bakalárskych študijných programov je potrebné získať minimálne 50 kreditov) 

a zároveň mať úspešne ukončené všetky predmety zapísané opakovane. Odporúčame 

študentovi zapísať si predmety podľa študijného plánu v AIS na 2017/2018. Študijné plány 

FA STU sú zverejnené aj na web stránke fakulty : 

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studijne-plany.html?page_id=6270 

Študent, ktorý si zapisuje predmety z posledného roka štúdia môže štúdium ukončiť štátnou 

skúškou – obhajobou záverečnej práce iba v prípade, ak má absolvované všetky predmety 

študijného plánu v danom študijnom programe (na bakalárskom štúdiu je minimum  240 

kreditov – AU, D, na inžinierskom / magisterskom štúdiu je minimum 120 kreditov).  

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studijne-plany.html?page_id=6270


 

 

Upozornenie pre končiace ročníky bakalárskych študijných programov !! 
 

Vzhľadom k tomu, že v akademickom roku 2017/2018 sa bude zápis na štátne skúšky zo 

stanovených predmetov realizovať elektronicky cez AIS, je potrebné si do osobných 

študijných plánov zapísať aj predmety štátnych skúšok podľa voľby semestra, v ktorom 

študent plánuje štátnu skúšku absolvovať (názvy predmetov viď „Štátne skúšky“ v brožúre 

Študijné programy, alebo na stránke fakulty v  informáciách pre študentov. 

(https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/statne-skusky-v-akademickom-roku-

2017-2018.html?page_id=1259). 
 

5. Platby súvisiace so zápisom a preukazom študenta (preukaz ISIC, prolongačná známka, 

publikácia Študijné programy) je študent povinný uhradiť bezhotovostným prevodom  na 

číslo účtu : 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906 
variabilný symbol: 6103 

 

Údaje pre platbu  (platia pre zahraničie): 

(For international payment use please the following format of the bank account number) :     
 

SWIFT: SPSRSKBAXXX  

Banka:  

     Statna pokladnica  

     Radlinskeho 32  

    Bratislava, Slovak Republic  

Ak si študent chce zakúpiť aj publikáciu - Študijné programy na akademický rok 2017/2018, 

je to potrebné zaplatiť  v jednej platbe na uvedené číslo účtu FA STU. 

Nový preukaz  ISIC študenta STU  -  24,- € 

Cena prolongačnej známky:   -  14.- € 

Publikácia Študijné programy 2017/2018 -    5,- €     

 

Informácie o preukaze sú na stránke :  
http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/preukazy-stu.html?page_id=1927  

 

Platba sa realizuje výhradne jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:  

a) Bezhotovostný platobný príkaz (realizovaný v banke, resp. cez bankomat),                          

b) Internet banking (realizovaný cez Internet).  

Variabilný symbol -  6103, do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.  

Študent, ktorý zrealizuje elektronický zápis podľa pokynov, sa stáva riadnym študentom FA  

v akademickom roku 2017/2018.  

 

 

https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/statne-skusky-v-akademickom-roku-2017-2018.html?page_id=1259
https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/statne-skusky-v-akademickom-roku-2017-2018.html?page_id=1259
http://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/preukazy-stu.html?page_id=1927


 

V termíne určenom na riadny zápis na štúdium je študent povinný doručiť na študijné 

oddelenie:  

 

1. Vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu"  je každý študent povinný 

odovzdať osobne na študijnom oddelení. 

2. Vyplnené tlačivo „Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu“ v prípade, ak 

má súbeh štúdia študijných programov aj na inej fakulte, resp. vysokej škole.  

(potrebné tlačivá nájdete na stránke : https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-

studentov/zapisy-na-akademicky-rok-20172018.html?page_id=6480). 

3. Doklad o úhrade poplatku - za prolongačnú známku, publikáciu Študijné programy FA 

2017/2018.  

4. Preukaz študenta pre nalepenie prolongačnej známky, ktorá predĺži platnosť preukazu. 

Aby bol preukaz aktívny aj na akademický rok 2017/2018, študent si ho musí aktivovať pri 

termináli STU (aktivácia na termináli na ŠO je možná  po e-zápise v AIS a najskôr v deň 

zápisu).  

5. Výkaz o štúdiu  (index – ak ho má vydaný). 

Ak študent pre účely zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a podobne 

potrebuje potvrdenie o návšteve školy, vytlačí si ho cez AIS, resp. stiahne zo stránky fakulty 

a vyplnené prinesie k potvrdeniu na študijné oddelenie fakulty v termíne zápisu na štúdium. 

  

Ďalšie informácie:  

• Študenti, ktorí v príslušnom nominálnom roku bakalárskeho štúdia absolvovali predmet 

Prax a nedoložili na gestorský ústav doklad o jej absolvovaní, musia tak vykonať 

neodkladne. Ak doklad o absolvovaní praxe neodovzdajú, zapíšu si tento predmet 

opakovane v akademickom roku 2017/2018. 

• Študijná referentka na študijnom oddelení vydá potvrdenie o návšteve školy, prolongačnú 

známku, brožúru  Študijné programy iba tomu študentovi, ktorý zrealizoval elektronický 

zápis v AIS a platbu vykonal podľa vyššie uvedených pokynov.  

• Študent, ktorý má povinnosť zaplatiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia, alebo za súbežné štúdium v akademickom roku 2017/2018 je povinný uhradiť 

školné najneskôr do 10 pracovných dní v plnej výške odo dňa doručenia rozhodnutia, 

ktoré škola vystaví a zašle poštou na adresu študenta. Následne v odôvodnených prípadoch 

môže študent podať písomnú žiadosť dekanke fakulty o zníženie alebo odpustenie 

školného na predpísanom tlačive v AIS, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Žiadosť študent podáva prostredníctvom študijného oddelenia 

fakulty. 

 

Výučba v akademickom  roku 2017/2018 začína  18. 09. 2017. 
 
 

 

V  Bratislave,  12. 7. 2017 

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., v. r.                                                                                                                 

p r o d e k a n 

http://www.fa.stuba.sk/docs/SO_2017_2018/FA_tlacivo_bezplatne_subezne_studium_1.pdf
https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/zapisy-na-akademicky-rok-20172018.html?page_id=6480
https://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/zapisy-na-akademicky-rok-20172018.html?page_id=6480

