
INFORMÁCIE K ZÁPISU NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 
 
 
Vážený uchádzač, vážená uchádzačka, 
 
Sme potešení Vaším záujmom o štúdium na Ústave manažmentu STU v Bratislave.  
Avšak, aby ste sa stali našimi študentmi, je dôležité sa zapísať na štúdium v akademickom 
roku 2020/2021. 
 

Zápis možno vykonať dvoma spôsobmi: 
 

1. Zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti (z dôvodu pandémie COVID-19 sa 
nemôžete alebo nechcete zúčastniť fyzicky na zápise) 
 
K tomu je potrebné zaslať na adresu: Ústav manažmentu STU, študijné oddelenie, 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava   
 
vyplnené  a Vami podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke  
 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/koronavirus-opatrenia-k-organizacii-
studia-a-prijimacieho-konania.html?page_id=13360 
 
pod názvom 
 

 Zápis na akademický rok 2020/2021 
 
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  
 
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) 

 
V prípade, že si vyberiete zápis bez fyzickej prítomnosti, je potrebné, aby ste nám  
do 20. júla 2020 (vrátane) doručili na študijné oddelenie: 
 

 overenú kópiu maturitného a koncoročného vysvedčenia z posledného 
ročníka (doručia tí, ktorí ešte nedoručili tieto doklady) 

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/koronavirus-opatrenia-k-organizacii-studia-a-prijimacieho-konania.html?page_id=13360
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/koronavirus-opatrenia-k-organizacii-studia-a-prijimacieho-konania.html?page_id=13360
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/student/legislativa/smernice/tlacivo_cestne_vyhasenie_o_studiu_2017_v_slovenskom_jazyku_FINAL.rtf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/tlacivo_bezplatne_subezne_studium_1.rtf


 originál potvrdenej zostavy známok alebo overené kópie vysvedčení za 1. až  
3. ročník (pri 4-ročnom štúdiu)alebo  za 1. – 4. ročník (pri 5-ročnom štúdiu) 
(doručia tí, ktorí ešte nedoručili tieto doklady) 

 vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez 
fyzickej prítomnosti 

 vyplnené a podpísané “Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na vysokých 
školách 

 
V prípade, že nedoručíte tieto doklady do uvedeného termínu, t. j. do 20. 7.2020, posledný 
možný termín je 28. 8. 2020. 
 

 
2. Zápis s fyzickou prítomnosťou  sa bude konať: 

 
ŠP investičné  plánovanie  v priemyselnom podniku  28. 8. 2020   9.00 – 12.00 

 
ŠP priestorové plánovanie      28. 8. 2020   13.00 – 15.00 

 
K tomu je potrebné priniesť so sebou: 

 Platný občiansky preukaz 

 Písomne uvedené bankové spojenie ( IBAN platobného účtu + SWIFT kód banky + názov 
banky) 

 Vlastné písacie potreby 

 Rúško 

 
a vyplnené  a zároveň  Vami podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke  
 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/koronavirus-opatrenia-k-organizacii-
studia-a-prijimacieho-konania.html?page_id=13360 
 
pod názvom 

 Zápis na akademický rok 2020/2021 
 
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 jazyku 
anglickom jazyku 
(ak ide o zahraničného uchádzača) 
 
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - v slovenskom jazyku  
 
Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu - v slovensko-anglickom jazyku 
 (v prípade, že študujete na dvoch vysokých školách) 

 
Výber preukazu alebo prolongačnej známky realizujte cez Akademický informačný systém 
cez     Návratka k prihláške na štúdium na STU.   
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Na e-mail zadaný v e-prihláške vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie Návratka k 
prihláške na štúdium na STU umožňujúcej výber preukazu, vloženie fotografie pre preukaz, 
platbu za preukaz. 
 
Pre možnosť výberu ISIC preukazu alebo prolongácie s ISIC licenciou je najprv nutné potvrdiť 
súhlas so spracovaním osobných údajov "Prihláška za člena – evidenčný list CKM združenia 
pre študentov, mládež a učiteľov", ktorý sa tiež nachádza v tejto Návratke.  
 
Prolongačná známka ISIC platí až po elektronickej prolongácii na termináli na Rektoráte STU 
po 1. 9. 2020. 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 2020/2021 nájdete na stránke STU: 
http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657 
 
Spustenie systému ubytovanie v akad. roku 2020/2021 – oznam (bude doplnené) 
Pokyny k ubytovaniu pre akad. rok 2020/2021 (budú doplnené) 
 
(Záujemcovia – žiadatelia o ubytovanie, sledujte túto stránku, kde budú dopĺňané 
informácie o ubytovaní pre akad. rok 2020/2021). 
 
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/0020/561/11159/2019/A (šedo vyznačené je číslo prihlášky) + 
heslo (Vaše rodné číslo). 
 
V prípade, že vám bude niečo nejasné, kontaktujte ma na:    katarina.matuskova@stuba.sk 
mobil: 0918 669 138. 
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