
INFORMÁCIE K ZÁPISOM V AKADEMICKOM ROKU 2022 / 2023 
pre uchádzačov 1. ročníka inžinierskych študijných programov 

investičné plánovanie v priemyselnom podniku 
priestorové plánovanie 

 
Vážený uchádzač, vážená uchádzačka, 
aby ste sa stali  študentmi inžinierskeho študijného programu, je dôležité sa zapísať na štúdium 
v akademickom roku 2022/2023. 
 

Zápis na štúdium  bez fyzickej prítomnosti  
 
K tomu je potrebné zaslať na adresu: Ústav manažmentu STU, študijné oddelenie, 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava  do 13. 7. 2022. 
 
vyplnené  a Vami podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke  
 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/inzinierske-
studium.html?page_id=4532 
 
pod názvom 
 

 Zápisy v akad. roku 2022/2023 
 
Jedná sa o tieto tlačivá: 
Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom jazyku 
(ak ide o uchádzača SR) 
 

Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom a 
anglickom jazyku 
(ak ide o zahraničného uchádzača) 
 
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovenskom jazyku  
 
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku (pre študentov, ktorí nie 
sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR) 
Statutory declaration about student´s studies in the Slovak Republic/Čestné vyhlásenie 
študenta o štúdiu - for students who are not citizens of the Slovak Republic, nor have 
permanent residence in the Slovak Republic 
 
Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku 
 (v prípade, že študujete na dvoch vysokých školách) 
 

 Písomne uvedené bankové spojenie ( IBAN platobného účtu + SWIFT kód banky + názov banky, 
účet musí byť v slovenskej banke) 

 
Ďalšie Informácie o zápise nájdete pod: 
1. ročník 
 

 

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/inzinierske-studium.html?page_id=4532
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Uchádzači podmienečne prijatí doložia ešte k hore uvedeným tlačivám aj chýbajúce doklady: 

 overené kópie -  diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu alebo výpis 
výsledkov štúdia (doručia tí, ktorí ešte nedoručili tieto doklady). Doklady zašlú do  
13. 7. 2022. Táto požiadavka neplatí pre absolventov ÚM STU. 
 

 uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, priložia overený 
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní 
dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR (doručia tí uchádzači, 
ktorí ešte nedoručili tieto doklady). Doklady zašlú do 13. 7. 2022. 
 

 Uchádzači, ktorým bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom prijatí a nedodajú do 
uvedeného termínu chýbajúce doklady o absolvovaní vysokoškolského vzdelania, bude 
im vydané rozhodnutie o neprijatí a teda nebudú ani zapísaní na štúdium 
v akademickom roku 2022/2023. 

 
2)  TERMÍN ZÁPISOV UCHÁDZAČOV S FYZICKOU PRÍTOMNOSŤOU na študijnom oddelení 
ÚM STU 
 
ŠP investičné  plánovanie  v priemyselnom podniku 13. 7. 2022  od 8.00 – 12.00 
 
ŠP priestorové plánovanie      13. 7. 2022  od 13.00 – 15.00 
 
Miesto:  miestnosť č. 1 / 5. posch. Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava  
 
Na zápis si povinne prineste !!! 
 

 Platný občiansky preukaz alebo pas 

 Písomne uvedené bankové spojenie ( IBAN platobného účtu + SWIFT kód banky + 
názov banky, účet musí byť v slovenskej banke) 

 Písacie potreby 
 

 Vyplnené  a podpísané tlačivá:  
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovenskom jazyku  
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku (pre študentov, 
ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR) 
Statutory declaration about student´s studies in the Slovak Republic/Čestné vyhlásenie 
študenta o štúdiu - for students who are not citizens of the Slovak Republic, nor have 
permanent residence in the Slovak Republic 
Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku 
 (v prípade, že študujete na dvoch vysokých školách) 

 
Uchádzači podmienečne prijatí prinesú na zápis ešte k hore uvedeným tlačivám aj chýbajúce 
doklady: 

 overené kópie -  diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu alebo výpis 
výsledkov štúdia (doručia tí, ktorí ešte nedoručili tieto doklady). Doklady zašlú do  
13. 7. 2022. Táto požiadavka neplatí pre absolventov ÚM STU. 
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 uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, priložia overený 
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní 
dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR (doručia tí uchádzači, 
ktorí ešte nedoručili tieto doklady). Doklady zašlú do 13. 7. 2022. 
 

Uchádzači, ktorým bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom prijatí a nedodajú do 
uvedeného termínu chýbajúce doklady o absolvovaní vysokoškolského vzdelania, bude im 
vydané rozhodnutie o neprijatí a teda nebudú ani zapísaní na štúdium v akademickom roku 
2022/2023. 
 
Potvrdenie o štúdiu bude zapísaným študentom vydané až v akademickom roku 2022/2023, 
t. j. od 2. septembra 2022. 

 
e- návratka 
Vo Vašej e-prihláške Vám bola sprístupnená elektronická návratka, v ktorej záväzne potvrďte 
svoj záujem o štúdium na STU. 
Následne sa Vám sprístupní možnosť objednania jedného z ponúkaných typov preukazu 
študenta STU a jeho úhrady a ďalšie informácie súvisiace so štúdiom. Riaďte sa, prosím, 
pokynmi v návratke. 
 
Ak uchádzač už vlastní preukaz ISIC, objednáva si prolongačnú známku ISIC, ktorá  platí až po 
elektronickej prolongácii na termináli na Rektoráte STU po 1. 9. 2022. Databáza terminálu sa 
aktualizuje minimálne dvakrát denne.  
Informácie o preukaze ISIC študenta STU nájdete na : 
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/preukazy-
stu.html?page_id=1927 
 
POKYNY K UBYTOVANIU PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 nájdete na stránke STU: 
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 Pokyny k ubytovaniu pre Akademický rok 2022/2023 
 Spustenie systému ubytovanie v Akademickom roku 2022/2023 - oznam 

 
Postup pri prihlasovaní: 
Novonastupujúci študenti (s bydliskom mimo Bratislavy) sa môžu prihlásiť do Systému hneď 
po doručení rozhodnutia o prijatí na štúdium na základe prihlasovacieho mena, ktorým je číslo 
prihlášky a na základe hesla, ktorým je rodné číslo študenta (bez lomítka). 
Napr.:číslo rozhodnutia: UM/0020/561/11159/2022/A (šedo vyznačené je číslo prihlášky) + 
heslo (Vaše rodné číslo). 
 
V prípade, že vám bude niečo nejasné, kontaktujte študijné oddelenie:    
beata.pavlendova@stuba.sk      silvia.kleinova@stuba.sk 
mobil: 0918 669 138 
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