
 ZÁPIS DO 2. AŽ 5. ROČNÍKA  
ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV EXTERNEJ FORMY  

ODVETVOVÉ EKONOMIKY A MANAŽMENT 
PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE  

NA AKADEMICKÝ ROK 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  podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke  
 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-
manazmentu/studium/studenti/doktorandske-studium.html?page_id=4538  
pod názvom 
 

 Zápis na akademický rok 2020/2021 
 
Sú to tlačivá: 
Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom jazyku 
(ak ide o študenta SR) 
 
Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti v slovenskom a 
anglickom jazyku 
(ak ide o zahraničného študenta) 
 
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 1. septembra 2020 (vrátane) doručili poštou na študijné oddelenie: 
 

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

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

Ďalej je potrebné k zápisu vykonať: 
Výber preukazu alebo prolongačnej známky realizujte cez Akademický informačný systém 
cez  Portál študenta – Financovanie – Objednávky. Platbu je potrebné vykonať online. 
Vybavená bude len zaplatená objednávka. Študent si vyzdvihne prolongačnú známku osobne 

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


na študijnom oddelení. Prolongačná známka ISIC platí až po elektronickej prolongácii na 
termináli na Rektoráte STU po 1. 9. 2020. Databáza terminálu sa aktualizuje minimálne 
dvakrát denne.  
Študent  si potvrdenie o štúdiu, zápisový hárok a prolongačnú známku vyzdvihne osobne na 

študijnom oddelení od 10.9.2020. 

 

2. Zápis s fyzickou prítomnosťou  sa bude konať: 
 

ŠP Odvetvové ekonomiky a  manažment    10. 9. 2020  9.00 – 12.00 
ŠP priestorové plánovanie      10. 9. 2020  13.00 – 16.00 
 

K tomu je potrebné priniesť so sebou: 
 
vyplnené a  podpísané tlačivá, ktoré nájdete na stránke  
 
https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-
manazmentu/studium/studenti/doktorandske-studium.html?page_id=4538  
 
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) 

 
Ďalej je potrebné k zápisu vykonať: 
Výber preukazu alebo prolongačnej známky realizujte cez Akademický informačný systém 
cez  Portál študenta – Financovanie – Objednávky. Platbu je potrebné vykonať online. 
Vybavená bude len zaplatená objednávka. Prolongačná známka ISIC platí až po elektronickej 
prolongácii na termináli na Rektoráte STU po 1. 9. 2020. Databáza terminálu sa aktualizuje 
minimálne dvakrát denne.  
Študent si potvrdenie o štúdiu, zápisový hárok a prolongačnú známku vyzdvihne osobne na 

študijnom oddelení. 

 
Informácia o úhrade školného v akad. roku 2020/ 2021 
 
Študenti, ktorí v akademickom roku 2020 /2021 prekračujú štandardnú dĺžku štúdia alebo 
súbežne študujú na inej vysokej škole, sú povinní v zmysle § 71 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a smernice rektora č. 4/2017-SR zaplatiť školné.  
Po zápise sa rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné musí doručiť študentovi do vlastných 
rúk. Študent zaplatí školné až po doručení rozhodnutia, nie skôr. 

V prípade, že vám bude niečo nejasné, kontaktujte:    katarina.matuskova@stuba.sk 
mobil: 0918 669 138. 
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