
 

 

Organizačné pokyny k priebehu zápisu na akademický rok 2017_2018 

 
1) 8,00 – 9,00 hod. – miestnosť č. 06, (Študijné oddelenie, prízemie vľavo) 

• fotografovanie digitálnym aparátom pre výrobu fotografií na preukaz študenta Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (STU) a pre Akademický informačný systém (AIS), ktorý STU používa pre 

evidenciu štúdia študentov. 

  Slovenská technická univerzita v Bratislave vydáva preukaz študenta v zmysle zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda 

každý študent je povinný mať preukaz študenta.  

  Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta, ktoré ho oprávňuje využívať 

práva a výhody študenta vyplývajúceho zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd 

s inými právnickými osobami. 

  Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa vydáva 

študentovi najneskôr v deň imatrikulácie. 

 

2) 9,00 – 9,30 hod. – Aula Emila Belluša 

• informácie o štúdiu 

- informácie o študijných programoch a systéme štúdia, 

- informácie o Akademickom informačnom systéme (AIS), 

- informácie o ubytovaní 

 

3) 9,30 – 12,00 hod. – Študijné odd., miestnosť č. 03 

• prevzatie materiálov pre zápis na štúdium: index, publikácia Študijný program FA STU na 

akademický rok 2017/2018, ďalšie písomné materiály potrebné k zápisu na štúdium a samotný zápis 

na štúdium v AIS, 

-  vydávanie potvrdení o štúdiu, potvrdzovanie žiadostí o zľavy na ŽSR, 

- potvrdzovanie žiadosť o zľavy pre autobusových dopravcov. Žiadosti o zľavy jednotlivých 

dopravcov, tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa“, 

-  iné potvrdenia treba doniesť so sebou na zápis, nakoľko fakulta ich k dispozícii nemá. 

 

4) 12,00 – 13,00 hod. obedňajšia prestávka, 

5) 13,00 – 14,00 hod. pokračovanie v zápise ešte nezapísaných uchádzačov, 

6) 14,00 – 14,40 hod. – školenie Požiarna ochrana a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  

Školenie je povinné, nakoľko študenti musia byť v zmysle príslušného zákona dva roky zaškolení. 
 

 Priložený ponukový list na absolvovanie kurzov z Matematiky a Deskriptívnej geometrie je zo 

Stavebnej fakulty STU (SvF STU) preto, že obidva predmety, Matematiku aj Deskriptívnu geometriu, 

zabezpečuje pre Fakultu architektúry STU  Stavebná fakulta STU. 

V prípade akýchkoľvek informácií o kurzoch kontaktujte, prosím, výhradne SvF STU. 

 Pre zaplatenie uvedených kurzov použite číslo účtu uvedené v ponukovom liste Stavebnej fakulty 

STU, nie Fakulty architektúry. 

 
 

V Bratislave, 7.7.2017 

        
       doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. 
             prodekan 

Prílohy:  

1x   informácia o prípravných kurzoch z Matematiky a Deskriptívnej geometrie 

1x informácia o ubytovaní (pre ešte neštudujúcich na STU a žiadateľov s časovou dostupnosťou minimálne 

60 minút od Bratislavy) 

 





Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania 

a k rezerváciám izieb pre nastupujúcich prvákov 
 

 Študenti nastupujúci do prvého roka bakalárskeho štúdia na FA STU sú v prípade ak požadujú 

pridelenie ubytovania na internáte povinní podať si žiadosť o ubytovanie prostredníctvom 

elektronického systému prístupného na stránke https://ubytovanie.stuba.sk/. 

 

Termín podávania žiadostí pre pridelenie ubytovania pre akademický rok 2017/2018 je do  

8. augusta 2017. 
 

Rezervovať si konkrétnu izbu budete môcť až po zápise na štúdium 4.9.2017. 
 

 Upozorňujeme študentov (ako aj ich rodičov), že v prípade, ak študent nepodá žiadosť 

pre pridelenie ubytovania prostredníctvom elektronického systému v stanovenom termíne (do 

8.8.2017), študent nebude môcť byť ubytovaný na internáte (počas celého akademického roka 

2017/2018). 
 

Inštrukcie pre prihlásenie sa do systému https://ubytovanie.stuba.sk/  
 

1. Ako prihlasovacie meno do systému použite vaše “Registračné číslo prihlášky” – Ak ste stratili 

registračné číslo prihlášky zadajte vaše rodné číslo (bez znaku lomka) do políčka a kliknite na 

"Vyhľadať registračné číslo prihlášky" a použite ľubovoľné z nájdených registračných čísel ako 

prihlasovacie meno (nie je nutné sa prihlasovať zvlášť pre jednotlivé čísla prihlášok). 
 

2. Heslo do systému je Vaše celé rodné číslo BEZ ZNAKU LOMÍTKO. 
 

Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania 
 

1. Po prihlásení do systému v ľavej časti menu kliknite na “osobné údaje”, vyplňte vaše telefónne 

číslo a kliknite na tlačidlo “Uložiť”. 

2. Potom v ľavej časti menu kliknite na “žiadosť o internát”, vo výberovom políčku vyberte možnosť 

“podaná žiadosť na prihlášku na Fakulte architektúry (FA), stupeň štúdia: 1, ročník: 0, štud. 

program: AU alebo D (uveďte aktuálny študijný program, na ktorý ste boli prijatý) a kliknite na 

tlačidlo “Uložiť”. 

3. Po týchto krokoch by ste v systéme mali vidieť pod horným menu: “Informácia: máte podanú 1 

žiadosť pre pridelenie ubytovania (žiadosť bola podaná načas)” čo znamená, že Vaša žiadosť 

je zaevidovaná. 

4. Uchádzači o štúdium, ktorí sú držitelia ZŤP preukazu zašlú jeho kópiu na adresu: Fakulta 

architektúry STU, Študijné odd., Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 4.8.2017, alebo 

zašlú na adresu so@fa.stuba.sk naskenovanú mailom. To isté platí aj  pre iné nahlásenie údajov: 

sirota jednostranná / obojstranná, kde treba doručiť rodný list uchádzača a úmrtný list rodiča. 
 

Po uzavretí systému na podávanie žiadostí pre pridelenie ubytovania bude v systéme 

zverejnený zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie (cca po 10. auguste 2017). Po 

tom, čo študent dostal pridelené ubytovanie a bude zapísaný na štúdium na FA STU 4.9.2017 si 

môžete rezervovať izbu a bude povinný do 5 dní zaplatiť bytné za prvé dva mesiace akademického 

roku 2017/2018 podľa inštrukcií, ktoré budú zverejnené v systéme https://ubytovanie.stuba.sk/ 

a budú prístupné až po prihlásení (horné menu “rezervácia izieb” a ľavé menu “platba bytného”). 

Pre platbu bytného potrebuje študent vedieť svoje identifikačné číslo – ID uvedené v systéme AIS 

(akademický informačný systém). ID mu AIS vygeneruje automaticky až v deň zápisu na štúdium. Až 

následne môže študent uviesť svoj variabilný symbol, podľa ktorého ho ubytovací systém identifikuje, 

že zaplatil!  

Ubytovací systém zruší ubytovanie študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý neuhradí 

cenu za ubytovanie za I. platobné obdobie v stanovenej lehote splatnosti alebo ju uhradí pod 

nesprávnym variabilným symbolom (platbu nebude možné priradiť) alebo ju uhradí v nesprávnej výške 

na celý akademický rok 2017/2018. 

 

Bratislava, 7.7.2017                                                                            Mgr. Slávka Fülöpová, v.r. 
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