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INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV  

 
Miesto konania zápisu: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava           
Poslucháreň AB 300 
Termíny konania zápisov podľa študijných programov: 

- 03.07.2017 o 9,00 hod Aplikovaná informatika       
- 03.07.2017 o 13,00 hod Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové 
a fyzikálne inžinierstvo 
- 04.07. 2017 o 9,00 hod  Elektronika, Robotika a kybernetika,Telekomunikácie                
 
Študenti prijatí podmienečne sa riadia termínom dňa zápisu na rozhodnutí  o podmienečnom 
prijatí.                                                                                    

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť zápisu, musíte písomne poveriť 

osobu, ktorá Vás príde zapísať!  

 

Na zápis si prinesiete:  

 platný občiansky preukaz 

 rozhodnutie o prijatí 

 doklad o platbe poplatku za ISIC / prolongačnú známku 

 overená kópia koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka (len tí ktorí ju ešte 

neodovzdali) 

 N-VI Žiadosť o vydanie preukazu študenta alebo Prolongačnej známky 

 Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých školách 

 Zápisný hárok študenta (vyberiete si podľa študijného programu, na ktorý ste boli prijatí) 

 

Foto na preukaz ISIC STU – zaslať na foto@fei.stuba.sk 

Formát foto:  JPG - 300dpi - rozmery 2,5x3cm (295x354px) 
 
Poplatok za ISIC / prolongačnú známku: 

Novoprijatí študenti (okrem tých, ktorí vlastnia ISIC z predchádzajúceho štúdia na STU) žiadajúci 

o preukaz ISIC študenta STU (preukaz ISIC študenta zo strednej školy sa nedá použiť ako náhrada 

preukazu študenta STU) – uhradia vo výške 24,- € 

 

Novoprijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) žiadajúci 

o prolongačnú známku  - uhradia vo výške 14,-€ 

 

Poplatok je nutné uhradiť prevodom alebo poštovou poukážkou na dole uvedený účet. Platba v 

hotovosti na fakulte nie je možná!

 

Banka:  Štátna pokladnica                           Adresát:  Slovenská technická univerzita 

IBAN účtu:  SK06 8180 0000 0070 0008 4998                   Fakulta elektrotechniky a informatiky 

BIC/SWIFT kód 

banky: 
SPSRSKBA                                                     Ilkovičova 3 

Variabilný symbol:  6108                                                                812 19 Bratislava 

 

                                                                  
 

 

 

 

 

Tieto doklady 
nájdete: 
www.fei.stuba.sk  
UCHADZAČI   
Štúdium na fakulte 
Informácie o zápise 
Tlačivá k zápisu 
 

http://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/tlaciva.html?page_id=4104

