
NÁVOD NA PODANIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY 
NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FIIT STU 

 
 
Kliknite na: http://is.stuba.sk/ a potom na Elektronická prihláška na štúdium na STU. 
 
Odporúčame uchádzačom uviesť v prihláške dva študijné programy v poradí ich 
záujmu. Spôsob zadania alternatívneho študijného programu je uvedený nižšie. 
 
Vstup do systému 
• Ak nie ste študent STU, vstúpte do systému cez 1. možnosť, teda 

Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ a systém Vám pridelí prihlasovacie 
meno a heslo. 

• Ak ste študent STU a máte prístup do AIS, vstúpte do systému cez 3. možnosť, teda 
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ AIS. 

• Do systému vstupujete cez 2. možnosť, teda Vstúpiť do systému e-prihlášok ako 
užívateľ e-prihlášok, iba vtedy, ak poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do 
prostredia evidencie e-prihlášok. 

 
 
 
Po úspešnom prihlásení  
• Vyberte si fakultu - FIIT.  
• Zvoľte si typ štúdia bakalársky a kliknite na Vybrať typ štúdia 
 
Následne si vyberáte program, ktorý chcete študovať.  
B-INFO informatika denná prezenčná 
B-PSS počítačové systémy a siete denná prezenčná 
Ak ste si vybrali program, kliknite na hrubú šípku pri zvolenom programe. 
 
Uvidíte dve sekcie – Osobné údaje a Adresy uchádzača. Do každej vstúpite cez hrubú 
šípku a v nej vyplníte všetky požadované údaje. Pokiaľ nie sú všetky údaje vyplnené, je Stav 
kompletnosti sekcie označený červenou farbou.  

 
• Sekcia Osobné údaje 

 Vyplňte svoje osobné údaje.  
Prosíme Vás aj o uvedenie čísla mobilného telefónu, hoci tento údaj nie je uvádzaný 
ako povinný. Dajte si pozor na jeho správny tvar – napríklad: +421903555222.  

 V časti Stredná škola sa myslí škola, ktorú ste už skončili, alebo budete mať 
skončenú v roku predpokladaného prijatia na štúdium. Uveďte aj odbor SŠ a rok 
maturity, tieto údaje sú povinné. 

 Vyplnenie ostatných údajov je tiež povinné. 
Ak študujete, v časti odkiaľ sa hlási, vyberte stredná alebo vysoká škola a najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie (ktoré ste už dosiahli, alebo dosiahnete v roku predpokladaného 
prijatia na štúdium).  

Zadané údaje nezabudnite uložiť!  
 
Ak máte stav kompletnosti sekcie osobných údajov označený zelenou farbou, vstúpte do 
sekcie Adresy uchádzača.  
 



 
 
• Sekcia Adresy uchádzača 

 Ak vyberiete štát Slovenská republika, po zadaní ulice, čísla a PSČ, kliknite na 
Vyhľadať obec. Obec sa automaticky doplní. Vyplnenie kontaktnej adresy je povinné 
len, ak máte inú kontaktnú adresu, než je adresa trvalého bydliska.  

Zadané údaje nezabudnite uložiť!  
Stav kompletnosti sekcie Adresy uchádzača musí byť označený zelenou farbou, iba vtedy 
máte všetky požadované údaje vyplnené. 
 
 
Časť Dosiaľ neprevedené e-prihlášky 
!!! POZOR !!! 
V časti Dosiaľ neprevedené e-prihlášky ešte vyberte alternatívny typ študijného programu, 
a to z dôvodu, ak by ste po prekročení kapacity nemohli byť prijatý na Vami zvolený 
program. Samozrejme, iba ak máte záujem o prijatie aj na iný študijný program.  
 

• Zadanie alternatívneho študijného programu 
 Kliknite na Vstup v časti Údaje o prihláške. Vzhľadom na to, že na FIIT sú 

v bakalárskom štúdiu dva študijné programy (Informatika, Počítačové systémy a siete) 
zvoľte si len Alternatívny typ prijímacieho konania A. Týmto budete mať 
automaticky zvolený alternatívny program Informatika, ak ste si predtým na začiatku 
vybrali program Počítačové systémy a siete a naopak.  

Zadané údaje nezabudnite uložiť! 
 
• Prihlášku vytlačte až po zadaní alternatívneho študijného programu a spolu s ostatnými 

potrebnými dokumentmi: 

 životopis 
odporúčame použiť šablónu 
(www.fiit.stuba.sk/docs/dokumenty_studium/curriculum.doc)  

 čestné prehlásenie s vlastnoručným podpisom, že Váš zdravotný stav Vám umožňuje 
študovať na vysokej škole; ak máte zmenenú pracovnú schopnosť, musíte priložiť 
potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

 overené kópie umiestnení na rôznych odborných súťažiach, ak uchádzač chce 
získať bonusové body  

 uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2009, priložia aj overenú kópiu maturitného 
vysvedčenia  

 kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho  
konania – iba uchádzači, ktorí poplatok zaplatili poštovou poukážkou  

pošlite na adresu študijného oddelenia fakulty.  

Prihláška má iba jednu stranu a podpisuje ju iba uchádzač. 
Nezabudnite prihlášku podpísať!!! Iba podpísaná prihláška je platná!!! 

 

• Ak referentka potvrdí prijatie kompletnej prihlášky, Stav v časti Doručenie prihlášky 
zmení farebné označenie na zeleno. 

 
• V časti Zaplatené si pozrite údaje potrebné k zaplateniu správneho poplatku za prijímacie 

konanie a čiastku uhraďte. Po zaplatení poplatku Stav v časti Zaplatené zmení farebné 
označenie na zeleno, ale až po skontrolovaní fakultou, čo môže trvať niekoľko dní.  

 
 



Zobrazenie získaných bodov v prijímacom konaní a návrhu 
prijímacej komisie 
 
• Získané body 

Fakulta berie do úvahy najlepší výsledok z testu matematiky vykonanom v Scio (TM) 
alebo externej časti maturity z matematiky (EM), ako aj výsledky rôznych odborných 
súťaží.  
Body za TM alebo EM, ako aj za súťaže sa budú do systému elektronickej prihlášky 
zadávať postupne, tak ako budú na fakultu doručované príslušné overené potvrdenia 
výsledkov.  
Pridelené body uvidíte, ak kliknete na http://is.stuba.sk, a potom na Výsledky 
prijímacích skúšok a zadáte rodné číslo. Ak ste náhodou dodali získané výsledky za TM 
a aj za EM, bude Vám z nich uvažovaná vyššia bodová hodnota. 

 
• Návrh prijímacej komisie 

Návrh prijímacej komisie na prijatie je zobrazený v tej istej časti, kde sú uvedené aj 
získané body, a to pod označením Rozhodnutie (nezadané/prijatý/neprijatý). Právoplatné 
písomné rozhodnutie Vám však môžeme poslať až potom, keď od Vás dostaneme overenú 
kópiu maturitného vysvedčenia.  

 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte (najlepšie mailom) pracovníčku študijného 
oddelenia pani Zlaticu Mihinovú na adrese mihinova@fiit.stuba.sk. Veľmi radi Vám 
poradíme. 
 
 
 
 
 
Bratislava 8. 1. 2009 
 
 

Marta Gnipová, integrátorka AIS 
Margaréta Kotočová, prodekanka fakulty 


