
Organizačné pokyny k priebehu zápisu na akademický rok 2018_2019 

(pre 1. ročník inžinierskeho / magisterského štúdia) 

 
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.  

 

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 2018/2019, 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. 

 
 

V Bratislave, 28.06.2018 

 

        

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

 

 
 

 


