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Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu: Útvar vzdelávania starostlivosti o študentov, 
Rektorát STU,  Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 (Slovakia), prípadne je možné poslať podpísanú a naskenovanú 
žiadosť na e-mailovú adresu: education@stuba.sk 

Žiadosť o duplikát osvedčenia 
absolventa akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania 
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MENO: PRIEZVISKO: 

rodné priezvisko: tituly: 

Kontaktná adresa:  

e-mail:

dátum a miesto narodenia: 

kurz sa uskutočnil na fakulte/súčasti STU: dátum skončenia kurzu: počet absolvovaných hodín: 

zdôvodnenie žiadosti: 

názov absolvovaného kurzu: 

názov absolvovaného modulu: 

osvedčenie vydané dňa: meno predsedu skúšobnej komisie/ 
odborného garanta: 

Dátum: podpis žiadateľa: 
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číslo protokolu: podpis referentky: 

platba uhradená dňa: vo výške: 

spôsob úhrady: žiadosť vybavená dňa: 

Vyjadrenie: Platba je v súlade s Smernicou – Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akad. rok ......................... 

Podpis referentky: Podpis vedúcej: 

Dátum: Dátum: 

Doklad o uhradení poplatku je potrebné priložiť k žiadosti:  
IBAN platobného účtu:  SK8881800000007000084007  
Názov účtu: Slovenska technická univerzita  
Adresa:  Vazovova  5,  812  43  Bratislava,  Kód  krajiny:  SK 
BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
KS: 0308 
VS: 901111006 
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko - duplikát osvedčenia, napr. Einstein – duplikát osvedčenia
Poplatok za vydanie dokladu určuje smernica – Školné a poplatky spojené so štúdiom platná pre príslušný akademický rok a je zverejnená           
na adrese: www.stuba.sk pod zložkou Informácie pre absolventov – doklady o štúdiu. 

http://www.stuba.sk/
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dolupodpísaný/á .......................................... (meno a priezvisko) v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) týmto udeľujem súhlas STU 

so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu (kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefonický 

kontakt), ktoré sú nad rámec osobných  údajov spracovávaných v súlade s osobitnými predpismi, 

na účely vyhotovenia duplikátu osvedčenia absolventa akreditovaného programu ďalšieho 

vzdelávania. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu STU:  Rektorát 

Slovenskej  technickej univerzity (STU), Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Vazovova 5, 812 

43  Bratislava. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred 

jeho odvolaním.   

V ................................, dňa ........................ 

    .............................................................. 
podpis žiadateľa 
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