Čoskoro sa staneš študentom vysokej školy, študentom jednej z najlepších technických
fakúlt na Slovensku, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

GRATULUJEME
A
VIDÍME SA NA ZÁPISE
Aby si sa čím skôr zorientoval v povinnostiach, ale aj v radostiach
vysokoškoláka, pripravili sme ti niekoľko užitočných informácií a
zaujímavostí.
Aby si nezablúdil, máš tu mapu FEI STU a jej okolia.
Viac informácií nájdeš na našom webe: www.fei.stuba.sk

www.matozmysel.sk

ŠTUDENT
Študentom vysokej školy sa stávaš 1. septembra.
Slávnostným aktom príjmania nových študentov do študentskej
obce je Imatrikulácia.

Obhajoba bakalárskej
práce (štátnice)

3.rok

Bakalárske štúdium

2.rok

1.rok

Zápis
Imatrikulácie

Promócie
Zápis

zimný
semester

Úvod do štúdia
Skúškové obdobie ZS

letný
semester

Skúškové obdobie LS
Výber bakalárskej práce

Som bakalár!
Ale už nie študent.

leto medzi Bc. a Ing. štúdiom

4.rok

Výber diplomovej práce

Promócie
Zápis
Doktorandské štúdium
Obhajoba dizertačnej
práce
Promócie

Som inžinier!
Ale už nie študent.

leto medzi Ing. a PhD. štúdiom

6.-8.rok

Obhajoba diplomovej
práce (štátnice)

5.rok

Inžinierske štúdium

Dizertačná skúška
(obhajoba minimovky)
Som doktor!

KEDY JE FAKULTA
môžeš byť aj mimo
OTVORENÁ Natvojhofakulte
rozvrhu. Na prízemí blokov B,

C a D sa nachádzajú oddychové zóny. Okrem toho je na prízemí bloku
E Klub študentov a na bloku A Knižnica a Študovňa. Pozri do mapy a
všetko nájdeš. FEI býva štandardne otvorená:
Pondelok-Piatok
So-Ne-sviatok

6:00 – 22:00
8:00 – 18:00

Pedagogické oddelenie (PGO) je
Pondelok
pre teba najdôležitejším adminiUtorok
stratívnym miestom na fakulte.
Streda
Vybavíš tu väčšinu svojej agendy počas
Štvrtok
štúdia (zápisy, školné, potvrdenia, ospraPiatok
vedlnenky a iné). Každý ročník má svojho
referenta, ktorý ti počas štúdia poradí, pomôže. Na PGO
vybavíš aj sociálne štipendium. PGO nájdeš na prvom poschodí bloku A.

PGO

9:00 – 11:30
10:00 – 11:30
13:00 – 14:30
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30

Pokiaľ si už ostrieľaný študent, tak niektoré predmety, čo si
absolvoval na inej vysokej škole, môžeš mať uznané. Podaj si
žiadosť na PGO. Neodkladaj to však, takúto žiadosť môžeš podať len raz, najneskôr posledný deň
Úvodu do štúdia, viac informácií dostaneš na zápise do štúdia.
Akademický informačný systém (AIS) je tvojou „žiackou knižkou“, komunikačným prostriedkom,
a organizérom tvojho štúdia. Cez AIS si vytvoríš študijný plán, rozvrh, nájdeš v
ňom informácie k predmetom (prednášky, zadania, materiály, hodnotenia). Cez
AIS si vyberieš bakalársku prácu, aj ju do AIS elektronicky odovzdáš. Jednoducho
cez AIS spravíš všetko, čo sa týka štúdia. V AIS budeš mať zriadenú poštovú schránku s doménou
@is.stuba.sk, ktorú môžeš samozrejme používať aj na súkromné správy. Odporúčame ti však,
presmerovať ho na tvoj mail, ktorý najviac používaš, aby si bol čo najskôr o všetkom informovaný.

UZNANIE PREDMETOV

AIS

Pri zápise môžeš získať medzinárodný preukaz študenta ISIC, ktorý je zároveň univerzitný
preukaz študenta STU. ISIC poskytuje pre študenta mnoho výhod a zliav
(viac na www.isic.sk). Vždy si skontroluj, či máš nalepenú validačnú známku
na zadnej strane preukazu, a či ho máš aktivovaný cez školské terminály
(napríklad na prízemí bloku A). Ak preukaz náhodou stratíš, nevadí, za malý poplatok
dostaneš duplikát. Ak nechceš ISIC, budeš mať štandardný preukaz študenta STU.

ISIC

KNIŽNICA ŠTUDOVŇA
Pondelok		
Utorok		
Streda		
Štvrtok		
Piatok		

8:00 – 12:00
zatvorené
8:00 – 12:00
zatvorené
8:00 – 12:30

13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
zatvorené

Najčastejšie budeš asi využívať
Študovňu a Knižnicu fakulty,
ktorá sa nachádza na prízemí bloku
A. V Študovni (otvorená denne
od 8:30 - 17:00) sú k dispozícií aj
online STN normy. Možno sa ti to
teraz nezdá, ale je to veľká pomoc a
určite to oceníš!

PRÍSTUP K SVETOVÝM
Ako študent univerzity
DATABÁZAM A
získavaš možnosť navštevovať knižnice celej STU, ale aj
SOFTVÉRU
online svetové databázy ako napríklad
ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library, ScienceDirect,
SCOPUS, Springer, Wiley Online Library a iné. Všetky tieto knižnice
obsahujú množstvo cenných informácií, určite ich využiješ najmä pri
vypracovaní zadaní, či písaní záverečných prác. Taktiež môžeš zdarma
využívať licencie profesionálnych softvérov (Matlab, ANSYS, LabView,
Microsoft a mnoho ďalších).

Na FEI určite platí: Učiť sa oplatí! Všetky študijné programy v
bakalárskom a inžinierskom štúdiu sú podporované motivačným odborovým štipendiom. Nadácia VÚB podporuje najlepších študentov
predmetu Matematika. Ak dosiahneš
vynikajúce študijné
výsledky môžeš získať
prospechové štipendiá. Mimoriadne štipendium môžeš získať za reprezentáciu
fakulty, napriklad v
športe. Tvoje úspešné
štúdium na fakulte môžeš zavŕšiť Cenou dekana, tí najlepší Cenou rektora. Napíš vynikajúcu bakalárku alebo diplomovku a
môžeš získať Pochvalný list dekana a k tomu mimoriadne štipendium. Samozrejme neučíš sa kvôli
peniazom, ale potešia!

UČIŤ SA
OPLATÍ

ŠTIPENDIÁ

Motivačné odborové štipendium
Prospechové štipendium
Mimoriadne štipendium
Cena dekana
Cena rektora
Pochvalný list dekana
Môžeš sa zapojiť do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Zviditeľníš sa a ešte môžeš
získať aj ocenenie od fakulty, či firiem, ktoré každoročne ŠVOČ celkom štedro
podporujú.

ŠVOČ

Okrem tvojej domovskej fakulty FEI si môžeš
vyskúšať, aké to je aj na iných univerzitách v
zahraničí, v rámci EÚ. ERASMUS+ mobilita je
absolvovanie časti štúdia (na každom stupni
štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálne 3 mesiace) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou
z
Európskej
únie. Každoročne na zahraničných univerzitách absolvujú pobyty desiatky našich študentov, STU má uzavreté zmluvy s viac ako
40 univerzitami v zahraničí.

ERASMUS+

NA FEI TO
ŽIJE

FEI to nie je len štúdium, ale aj zábava! Každoročne sa u nás organizujú rôzne eventy, na
ktorých spoznáš zaujímavých ľudí, vypočuješ
si dobrú hudbu, či objavíš nejakú novú technickú vychytávku.

FEISTIVAL

Asi najväčšou akciou na fakulte je už tradičný FEIstival, kde nájdeš od
prednášok, hudby až po street food úplne všetko. Aby si bol vždy v obraze
je dobré sledovať naše sociálne siete. Tak budeš mať istotu, že ti nič neujde a nič nezmeškáš.
Zaujímavé a pre tvoju kariéru dôležité sú Dni príležitostí, kedy k nám na FEI zavítajú firmy hľadajúce
priamo našich študentov, teda možno aj
teba. Zistíš, že FEIkárov nie je nikdy dosť.

DNI PRÍLEŽITOSTÍ

Medzi ďalšie akcie patrí napríklad Rádiorallye (súťažná prehliadka tvorby a vysielania
amatérskych a univerzitných rozhlasových štúdií), Istrobot (súťaž vlastnoručne postavených robotov) alebo EBEC (celoeurópska tímová súťaž).

Mimo fakulty (ale v Mlynskej doline) sa konajú aj open air akcie na internátoch, stačí mať
len oči otvorené.

Aj taký každoročný AntiBordel (akcia na očistenie okolia internátov) môže byť zábava. Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie a tombola. Každoročne sa zapája obrovské množstvo študentov. Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie!

SLEDUJ NÁŠ
FACEBOOK
INSTAGRAM
A DOZVIEŠ SA VŠETKO

Mlynská dolina je malé mesto v meste, v ktorom sú aj internáty STU. Internát FEIkárov je najmä Mladosť. V Mlynskej doline nájdeš kompletnú
vybavenosť (obchody, služby, lekárne,
lekárov, reštaurácie, bary). Z Mlynskej
je dobré dopravné spojenie do centra, z
intráku pešo do školy.
Mlynská dolina si žije študentským

MLADOSŤ

komunitným životom. Pravidelne sa tu
odohrávajú koncerty, či iné spoločenské akcie aj open air.
Pokiaľ máš záujem o pridelenie internátu, musíš si podať žiadosť o
ubytovanie prostredníctvom elektronického systému na stránke ubytovanie.stuba.sk Všetky informácie k ubytovaniu dostaneš na
zápise do štúdia.

INTERNÁT

UBYTOVANIE A
INTERNET

Určite ťa, ale zaujíma jedna vec
– aký tam budem mať internet?
Veľmi dobrý – jeden z najrýchlejších
na Slovensku, vážne. Potrebuješ
sa však po ubytovaní zaregistrovať ako člen občianskeho združenia Ynet, zaplatiť registračný
a členský poplatok a vybavené. Máš na izbe internet. Všetko opäť vybavíš online – cez portál
ubytovanie.stuba.sk – na karte „Internet – Ynet“ po prihlásení.

Stravovacích možností máš neúrekom, priamo na FEI nájdeš bufety, jedáleň, aj klasické automaty na sladkosti, slanosti, či kávu. Vo všetkých
jedálňach pre študentov máš dotácie v hodnote 1 € na dve jedlá denne.
Je to tvoja najlacnejšia alternatíva, zďaleka nie však jediná.

JEDÁLNE

Všetky jedálne fungujú s podnosmi, a
celkovo sú obľúbené kvôli cene a relatívne širokej ponuke jedál na každý deň. Dostaneš hodnotu za svoje peniaze (to sa dnes nosí!), Michelinovskú reštauráciu ale určite neočakávaj.
Máš ju najbližšie, v budove FEI na bloku E. Jedlo si objednávaš dopredu cez rezervačný systém na termináloch pri jedálni, alebo cez
internet. Pri preberaní len pípneš študentským preukazom.

FEI STU (po-pia)

STRAVOVANIE
Venza (po-pia) Nachádza sa na Átriákoch, kde máš na výber asi z 10 jedál a príloh podľa
Eat &
Meet
(po-ne)

chuti. Nemusíš objednávať dopredu, ale ideálne zaplatiť pri pokladni
ISIC-om, urýchliš tým prácu a zmenšíš rady. Kredit na kartu si môžeš
nabiť rovnako u pokladníčky.

Ďalšia jedáleň na Átriákoch, tentoraz na bloku C/D, je ako jediná otvorená aj cez víkend.
Bude ti tu platiť však trochu nižšia dotácia na jedlo (0,50€ raňajky, 0,70€ obedy a večere),
čo je však kompenzované dlhšou otváracou dobou. Nájdeš tu zákusky aj terasu, príjemné
miesto.

FIIT STU
Aj na fakultách v okolí sa nachádzajú jedálne, bližšie informácie o ich
MATFYZ UK
jedálnych lístkoch, alebo možnosti uplatnenia dotácie na stravovanie
PRIFUK (po-pia) nájdeš na ich stránkach na webe.

REŠTAURÁCIE
Pokiaľ máš chuť na niečo iné než čo ponúkajú jedálne, máš možnosti zájsť do ktorejkoľvek blízkej reštaurácie. Ich jedálne
lístky a otváracie hodiny nájdeš na webe.

Drag (menu, oslavy, eventy)
White Dragon (menu, štýlový priestor, káva, eventy)
Estévéčka (burgre)
OC Cubicon (rôzne reštaurácie, fastfood)
Palmyra (menu, oslavy, eventy)
Mlynská Koliba (menu, klasické jedlá)
Bistro Mladosť (domáce jedlá)

Naša fakulta prináša množstvo príležitostí na športovanie: sú tu telocvične, posilňovňa, lezecká stena, plaváreň, úpolová telocvičňa, kde sa cvičí
všetko od jogy až po bojové umenia. Na vrátnici pri telovýchovných priestoroch si stačí pozrieť rozvrh. Technologický inštitút športu FEI STU taktiež organizuje množstvo turna jov, túr, cyklotúr, lyžiarskych zájazdov a
iných výletov.

VYSOKOŠKOLSKÝ
ŠPORTOVÝ KLUB

Keď sa chceš
nejakému športu venovať aj
individuálne, je potrebné, aby si vstúpil do daného oddielu vo vysokoškolskom športovom klube. Treba uhradiť členský poplatok a máš prístup
ku všetkému, čo budeš potrebovať.

ŠPORT PLAVÁREŇ
Činiek je v Mlynskej doline neúrekom.

POSILŇOVŇA
Najbližšia a najdostupnejšia posilňovňa
je priamo na FEI. V Mlynskej doline sú aj
iné možnosti: fitnesscentrá ako Hektor,
Dyana alebo Hamilton. Niektoré z nich
taktiež ponúkajú saunu, solárium, či iné
vychytávky.

Bazén na FEI STU má 25 m, čo neurazí ani skúsených
plavcov. V priebehu
štúdia v ňom prebieha výučba plávania, inokedy je zas otvorený pre členov plaveckého
oddielu. Ak na to máš, môžeš plávať za FEI aj vysokoškolskú ligu!
Okrem niekoľkých telocviční priamo na fakulte, môžeš
využiť aj tie v
Mlynskej. Tam
sa nachádza
telocvičňa Mladosť a jedna telocvičňa je aj pri UPeCe .

TELOCVIČNA

Celkom raritná záležitosť, v celej Bratislave ich veľa nenájdeš. A ty máš jednu „bouldrovku“ priamo
pod nosom. Platí to, čo pri ostatných športoch
na FEI, vstúp do lezeckého oddielu a venuj sa
tomu, čo ťa baví najviac. Okrem iného máš
možnosť spraviť si aj základný skalolezecký kurz priamo u nás na fakulte! Viac informácií nájdeš
na webe, alebo priamo na Technologickom inštitúte športu FEI.

LEZECKÁ STENA

V okolí školy nájdeš veľa možností pohybu, či relaxu. Za pár
minút sa dostaneš na
veľkú cyklotrasu pri
Dunaji, pár minút na
opačnú stranu a brázdiš
začiatok Malých Karpát.
Bratislava má unikátnu
polohu, a ty ju môžeš využiť z Mlynskej doliny úplne celú. Okrem toho nájdeš v blízkosti aj rôzne verejné športoviská, alebo
iné priestranstvá, ktoré môžeš využiť na regeneráciu od učenia.

CYKLISTIKA
TURISTIKA

Ak chceš byť aktívny v Akademickej obci FEI STU, môžeš sa stať členom Študentskej časti Akademického senátu FEI STU. Akademický
senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom FEI STU.

Študentská časť Akademického
senátu FEI STU
Je občianske združenie s poslaním pomáhať študentom tlmočiť ich
požiadavky vedeniu fakulty; organizovať podujatia zamerané na študentov a akademickú obec; spolupracovať s ostatnými študentskými
organizáciami.
Študentský parlament

ORGANIZÁCIE
Každý študentský domov Slovenskej technickej univerzity má vlastnú Radu ubytovaných študentov (ďalej len RUŠ). RUŠ sa
stará o komunikáciu medzi študentmi a
vedením internátov, reprezentuje ubytovaných na danom internáte a je poradným
orgánom vedúceho študentského domova.

Rada ubytovaných študentov
Internátne rozhlasové štúdio fungujúce
nepretržite od roku 1981. Tvoria kvalitné
rozhlasové vysielanie zamerané na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a
oblasť kultúry a umenia. Jediné študentské
rádio so zameraním na alternatívne hudobné žánre na Slovensku.
IRŠ TLIS

MC2 je prvá študentská online televízia zastrešená FEI STU v Bratislave. Vysielajú zo
štúdií na internátoch Mladosť v Mlynskej
doline od februára 2009.

MC2 – telka plná energie
Ich poslaním je šíriť povedomie o kvalitách
slovenských študentov a ukázať svetu, že
aj malá krajina, akou je Slovensko, dokáže
dosahovať významné výsledky. Ich cieľom
je vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť pretekársky
automobil typu formula s elektrickým pohonom a súťažiť s ním na Európskych pretekoch Formula Student Electric.

STUBA GreenTeam

Na svete je 1,5 milióna nadšencov, ktorých
bavia rádiové vlny a technika. Komunikujeme medzi sebou bez pomoci telefónu a
internetu. Aj ty môžeš spoznať pocit, aké
to je postaviť si vlastnú vysielačku, anténu
a dovolať sa do Austrálie. Staviame rádiá,
tunery a antény.

Celoeurópska študentská organizácia, ktorá
prináša možnosť rozvíjať sa všetkým študentom STU. Vycestuj na týždňový kurz len
za pár eur a získaj kamarátov z celej Európy.
Kurzu sa môžeš zúčastniť v štyroch sezónach
vo viac ako 90 mestách. Zapoj sa do súťaže
EBEC a vyhraj. Cieľom súťaže je zostrojiť
prototyp alebo riešiť teoretické zadanie.

RÁDIOKLUB OMEGA – OM3KFF

BEST BRATISLAVA

lekára, v Mlynskej doline ho
LEKÁR Pokiaľ potrebuješ
nájdeš na Mladosti, na internáte Štúrak,
v Karlovej Vsi. Lekární
LEKÁREŇ alebo na Poliklinike
je naokolo veľa, najbližšie na
zastávke autobuPOHOTOVOSŤ konečnej
sov pri internátoch a v OC
Cubicon. Najbližšia pohotovosť sa nachádza na Kramároch, čo je autom
(taxíkom) asi 10 minút cesty.
Do Mlynskej doliny sa dopravíš hlavne autobusmi č. 31 a 39, ktoré chodia každých pár minút. (keby si nevedel,
39-ina je základný študentský a všetkým
známy autobus v Bratislave). Z
hlavnej vlakovej stanice chodí priamo spoj 131 a ponad internáty
z Karlovej Vsi chodí zase spoj 139. Na fakultu sa z internátov dostaneš za pár minút pešo, z mesta zo zastávky Botanická záhrada
(električky), či ZOO (autobusy). Ako študent máš na MHD zľavy.
ISIC môže byť tvoja električenka. Pozri www.imhd.sk a nájdeš tam všetko o MHD.

DOPRAVA

INFO

V hlavnom meste sú samozrejme aj taxislužby,
no treba si vyberať s rozumom.
Je praktické využívať taxi, ktoré
si vieš objednať cez aplikáciu v
mobile. Máš istotu, že ťa taxikár cez GPS nájde a
vieš aj koľko budeš platiť.

TAXI

Ak hľadáš miesto, kde budeš môcť rozvíjať svoje
podnikateľské
ambície, alebo
máš
startup,
alebo sa chceš len vyskytovať vo viac pracovnom
prostredí, sú tu pre teba coworky. Sú to priestory, ktoré ti ponúknu za členský poplatok miesto
na sedenie s pripojením na internet, základnú
kancelársku vybavenosť, priestory na mítingy a
aj nejakú tú pridanú hodnotu, ako napríklad kaviareň, alebo aspoň kávovar. Cowork nájdeš na
internátoch Mladosť (Y-base, MlynCoWork o.z.),
na fakulte na Ústave elektroniky a fotoniky (blok
E) a možnosti sú aj v modernej budove Binarium.

COWORK

Na internáte, ale aj na fakulte nájdeš taktiež
veľa študovní, kde môžeš pracovať sám, alebo aj
v skupine.

ŠTUDOVNE

Ak sa rád pohybuješ na bicykli, môžeš využívať aj bike sharing. Prvou alternatívou je
Slovnaft BAjk, na ktoré máš študentskú zľavu. Druhou alternatívou je komunitný projekt
White Bikes. Vygoogli
si a dozvieš sa viac.

BICYKEL

Základné služby tlače
nájdeš priamo v budove FEI, alebo aj na
blízkych fakultách. V
každej majú trochu inú
ponuku, tak neváhaj ich obehnúť aj všetky,
než im zveríš tvoju prácu
na tlač alebo viazanie. Samozrejme vieš tieto služby
vyriešiť aj online, no prevziať si ich budeš
musieť v tlačiarni niekde v meste. Hlavne si
to nenechávaj na poslednú chvíľu!

TLAČ

V Bratislave nie je parkovanie jednoduchá záležitosť, no to nie je tvoj prípad. Pri fakulte sa nachádza
množstvo parkovacích miest,
rovnako ako aj pri internátoch
v Mlynskej doline (zdarma!). Pokiaľ sa chceš autom dostať priamo ku
dverám internátu, musíš si zaplatiť pri vjazde parkovací lístok. Samozrejme neparkuj na tráve a na miestach, ktoré nie sú vyznačené ako parkovacie. Riskuješ papuču a mastnú pokutu od mestských policajtov.

PARKOVANIE

Asi nebudeš prekvapený, že podnikov a barov, kam sa večer môžeš ísť zabaviť, nájdeš v Mlynskej doline (hovorí sa aj na Mlynoch) na kvantá. Spomeňme aspoň klasiky, ktoré
máš najbližšie: na pivo do Kotolne, tancovať
do Unique, na Družbu alebo Klubu 39, na vodnú fajku do Aury. A
niekedy stačí len vyjsť večer pred internát a sadnúť si k niekomu
na trávnik.

BARY

INFO

Na Mlynoch sa nachádza KC Mlyny, kde sa organizujú burzy kníh, či menšie
koncerty. Nachádza sa tu taktiež centrum UPeCe, kde je okrem jeho hlavných pastoračných aktivít možné cvičiť s nástrojmi v improvizovaných skúšobniach zadarmo. Keď budeš šikovný, svoje umenie môžeš potom predviesť
aj v niektorých bratislavských podnikoch ako napríklad Café Scherz, či KC
Dunaj. Celkovo kultúry v Bratislave nájdeš množstvo, dobrí online radcovia
sú portály KamDoMesta a CityLife.
Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou života mesta, formuje jeho identitu, je ukazovateľom kvality
života jeho obyvateľov. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je významným kultúrnym centrom so širokou
ponukou kultúrnych projektov a podujatí. Tu sú nejaké tipy:

KULTÚRA

niečo pre fanúšikov dobrého
filmu: Kino Nostalgia, Kino
Lumière, Kino Film Europe,
Kino Mladosť

pre divadelných nadšencov: Slovenské národné divadlo,
Astorka, Aréna, GUnaGU, Študio L+S, DPOH Mestské
divadlo, La Komika, Študentské Divadlo Ívery, Divadlo
v podpalubí

Počas celého roka sa v Bratislave koná množstvo koncertov,
open air akcií, festivalov, výstav a iných podujatí. Treba mať len
oči a uši otvorené.
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