
Informácie pre študentov prijatých na inžinierske štúdium v ak. roku 2012/13 
 

 
 
Administrácia zápisu 
 

Oznamujeme Vám, že administrácia zápisu do 1. roka inžinierskeho štúdia všetkých študijných 
programov sa uskutoční dňa 28. augusta 2012 o 8:30 hod. v miestnosti DE 300. 
Na administráciu zápisu je potrebné priniesť:  

 dekrét o prijatí na inžinierske štúdium,  
 občiansky preukaz, 
 písacie potreby,  
 2 ks fotografie 3 cm x 2,5 cm, 
 ústrižok/potvrdenie o zaplatení zápisného. 

 
V prípade, že sa nemôžete osobne na administráciu zápisu dostaviť, môže Vás zapísať aj iná, Vami 

poverená osoba (napr. rodič, súrodenec, kamarát, a pod.), ktorá sa preukáže overeným splnomocnením.  
 
Poplatok na úhradu nákladov spojených s administráciou zápisu pre akademický rok 2012/13 je 

potrebné zaplatiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U a použiť tieto údaje: 
suma:  6 € 
adresát:  Fakulta informatiky a informačných technológií  
 Ilkovičova 3 
 842 16 Bratislava 4 
účet číslo:  7000085552 
kód banky:  8180 
variabilný symbol:  0731/0009/09 
konštantný symbol:  0308 

Doklad o zaplatení poplatku 6 € spolu s úhradou poplatku za preukaz študenta (informácie sú na ďalšej 
strane tohto dokumentu) prineste na administráciu zápisu. 
 

 

V zmysle § 58 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame, aby ste do 28. júla 2012 poskytli informáciu, či sa 
zapíšete na štúdium príslušného študijného programu. Informáciu stačí poslať e-mailom na adresu: 
lacova@fiit.stuba.sk. 

 
 
Zostavenie Osobného študijného plánu 
 

Žiadame prijatých uchádzačov (okrem tých, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na FIIT STU 
v akad. roku 2011/12), aby najneskôr do 28. júla 2012 zaslali alebo priniesli na Študijné oddelenie 
FIIT osobný študijný plán pre ten študijný program, na ktorý boli prijatí.  
Študijný program na akad. rok 2012/13 nájdete na na stránke http://www.fiit.stuba.sk v časti Dokumenty. 
Formulár osobného študijného plánu nájdete na stránke 
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2026.  
Osobné študijné plány možno zaslať na študijné oddelenie aj elektronicky na adresu: 
lacova@fiit.stuba.sk. 
 
 
 

 
 
 



Informácie o preukaze študenta STU 
 

Každý študent musí mať „preukaz študenta“. Novoprijatí študenti (okrem tých, ktorí 
absolvovali bakalárske štúdium na FIIT STU v akad. roku 2011/12) budú žiadať o preukaz ISIC 
študenta STU. Formulár pre vydanie preukazu študenta budú vypĺňať až pri administrácii zápisu. 
Pripomíname, že preukaz ISIC študenta zo strednej školy sa nedá použiť ako náhrada ktoréhokoľvek 
preukazu študenta STU.  

a) Preukaz ISIC študenta STU - za vydanie preukazu uhradíte poplatok 20 € (v cene je zahrnutá 
ročná licencia ISIC). Ak už vlastníte preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia a chcete ho 
používať, požiadate na zápise iba o prolongačnú známku a uhradíte poplatok 10 €. Popis, výhody 
a zľavy poskytované držiteľom platnej licencie ISIC nájdete na www.stuba.sk/preukaz 
a www.isic.sk.  

b) Preukaz študenta STU (bez licencie ISIC) – týka sa iba študentov, ktorí absolvovali bakalárske 
štúdium alebo boli študentmi inžinierskeho štúdia FIIT STU v Bratislave v akad. roku 2011/12 – pri 
administrácii zápisu požiadajú iba o prolongačnú známku a uhradia poplatok vo výške 3 €.  

 
 
 
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FIIT STU 
 

Oznamujeme, že slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FIIT STU sa uskutoční dňa 
20. septembra 2012 v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU, Námestie slobody č. 17, 
Bratislava. Svoju účasť na slávnostnej promócii potvrdíte záväzne na zápise dňa 28. augusta 2012. 
Povinný nácvik promócie sa uskutoční dňa 20. septembra 2012 o 8:00 hod. v uvedenej aule. Podrobnejšie 
informácie o promócii sa dozviete na administrácii zápisu. 
 
 
 
Akademický rok 2012/13 začína 24. septembra 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., v. r. 
prodekanka 


