
E-zápis pre akad. rok 2021/2022 

prebieha v systéme AIS od 15.7.2021 do 31.8.2021. 

 

 

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov doktorandského štúdia (ide o zmenu 

stupňa štúdia a takýto e - zápis zatiaľ AIS neumožňuje). 

 

Študenti vyšších ročníkov, ktorí spĺňate podmienky pre postup do ďalšieho obdobia,  zapíšete 

sa do štúdia v nasledujúcom období.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame všetkým vykonať v E- zápis a nespoliehať sa na 

prezenčný termín zápisu v septembri.  

Študenti, ktorým AIS neumožní E-zápis kontaktujú svoju referentku a problém spolu vyriešia.  

 

 Postup e-zápisu 

Prihlásite sa do AIS, Portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy. 

Skontrolujte si zapísanie predmetov, ktoré ste v ak. roku urobili a ak je všetko v poriadku, 

kliknite na Vykonať e - zápis. 

 

Až po vykonaní e-zápisu si môžete robiť objednávku prolongačnej známky.  

Študenti, ktorí majú záujem využívať zľavu aj na dopravu (nárok na zľavu v doprave 

máte do dovŕšenia 26 rokov resp. do ukončenia 2. stupňa štúdia), si musia doplatiť 

poplatok za objednanie dopravných funkcionalít. Bez tohto doplatku sa priložením 

preukazu na terminál zľava na preukaze neaktivuje. 

 

Po vykonaní elektronického zápisu je potrebné: 

• vyplniť tlačivo  Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu  

• podpísaný dokument poslať poštou do konca augusta na adresu: 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Pedagogické oddelenie – Danka Kurucová 

Ilkovičova 3 

812 19 Bratislava 

 

 

• objednať prolongačnú známku – Portál študenta – Financovanie – Objednávky – tu si 

vyberiete typ známky a vložíte do košíka ( po zadaní objednávky si vo Financovaní nájdete 

podklady k platbe) 

• potvrdenie o štúdiu, vieme počas leta zaslať naskenované mailom 

 

 

Upozorňujeme, že úradné hodiny na pedagogickom oddelení sú zrušené. Informácia, kedy 

si môžete prevziať potvrdenia o štúdiu a prolongačnú známku bude zverejnená na web stránke 

– www.fei.stuba.sk – aktuality pre študentov. 

 

 

 Upozornenie 

Upozorňujeme tých študentov, ktorí v akad. r. 2021/2022 prekračujú štandardnú dĺžku 

štúdia, ako aj študentov, ktorí súbežne študujú na inej vysokej škole, na povinnosť, v 

zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002, zaplatiť školné. Rozhodnutie o platení 

školného si preberiete na PGO v stanovenom termíne. 

 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2017/tlac_cestne_vyhasenie_o_studiu_2017_SK.rtf
http://www.fei.stuba.sk/

