INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV
Miesto konania zápisu:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava, Poslucháreň AB 300
Termín konania zápisu: 22.08.2018 o 9,00 hod.
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
Tieto doklady
 Rozhodnutie o prijatí
nájdete:
www.fei.stuba.sk
 Doklad o platbe poplatku za preukaz/prolongačnú známku
UCHADZAČI
 Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých školách
Študujte u nás
 Zápisný hárok študenta – týka sa iba študentov prijatých z iných vysokých škôl
Informácie
o zápise
Tlačivá k zápisu
Foto na preukaz – zašlite na foto@fei.stuba.sk najneskôr do dňa zápisu
Formát fotografie: JPG - 300dpi - rozmery 2,5x3cm (295x354px) obrázok pomenovať: registračné
číslo prihlášky – len číslo pred lomkou (svoje registračné číslo nájdete napr. v maile Potvrdenie
o zaevidovaní prihlášky, alebo v e-prihláške sa Vám registračné číslo zobrazí po zverejnení výsledkov
prijímacieho konania v časti Stav konania)
Poplatok za preukaz/prolongačnú známku (študent uhradí iba jeden z uvedených poplatkov):
Prijatí študenti žiadajúci o nový preukaz ISIC študenta STU – uhradia poplatok vo výške 23,- €.
Prijatí študenti žiadajúci o preukaz študenta STU (bez licencie ISIC) – uhradia poplatok vo výške
13,- €.
Prijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) žiadajúci
o prolongačnú známku, z dôvodu predĺženia ISIC licencie - uhradia poplatok vo výške 13,-€.
Prijatí študenti (tí, ktorí vlastnia preukaz ISIC STU z predchádzajúceho štúdia) žiadajúci
o prolongačnú známku a nechcú predĺžiť ISIC licenciu - uhradia poplatok vo výške 4,-€.
___________________________________________________________________________________

Poplatok uhradiť prevodom na dole uvedený účet. Platba v hotovosti na fakulte nie je možná.
Banka:
IBAN účtu:
BIC/SWIFT kód
banky:
Variabilný symbol:

Štátna pokladnica
SK0681800000007000084998

Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky

SPSRSKBA

Ilkovičova 3

6108

812 19 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
www.stuba.sk

anna.kolarikova@stuba.sk
T: 02 602 91 546

