
Na zápis sa dostavte LEN OSOBNE  
 o 8.00 hod. do auly (B001) SvF !!! 

 

 Zápis v uvedenom termíne je  POVINNÝ .  Ak sa naň nedostavíte, budeme považovať Váš 
záujem o štúdium na Stavebnej fakulte za skončený a Vaše miesto bude ponúknuté uchádzačom 
druhého kola prijímacie konania.  

 
PRINESTE SI SO SEBOU : 

 OBČIANSKY PREUKAZ, 
 DVE FOTOGRAFIE S ROZMERMI  3,5 X 3,5 CM ( INDEX, KARTA ŠTUDENTA )  
 PÍSACIE POTREBY. 

BEZ  UVEDENÝCH DOKLADOV VÁS  NEZAPÍŠEME NA ŠTÚDIUM !!! 
 

UBYTOVANIE - BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE V DEŇ ZÁPISU ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT, KTORÝ 
UBYTOVANIE ŠTUDENTOV NAŠEJ FAKULTY ZABEZPEČUJE...    
ĎALŠIE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ŠTÚDIA DOSTANETE PRI ZÁPISE.        
 

 
Zaplaťte poplatok  530,-Sk 

*/ (V tejto cene je zahrnuté zápisné na štúdium vo výške 100,-Sk, poplatok za 
PREUKAZ študenta STU vo výške  280,-Sk, za Index študenta 100,-Sk a za Študijný 
program 50,-Sk) 

Ak sa hlásite na viac fakúlt STU - Preukaz študenta Vám vydá len jedna 
z nich. 

V prípade, že ste už bol(a) študentom STU – hociktorej fakulty rovnakej 
formy štúdia denné/externé – a máte PREUKAZ študenta STU (nesmie to byť 
multifunkčná bankomatová kartaTB), nemusíte platiť poplatok 280,- za výrobu, 
potvrďte nám tu, že ste jeho držiteľom a uhraďte len sumu za validizačnú 
známku 60,-Sk  - spolu teda 310,-Sk.  

 
Preukaz študenta STU nevlastním a prosím o výrobu Preukazu študenta STU, 
prikladám potvrdenie o zaplatení 530,-Sk:                */ 
 
Preukaz študenta STU vlastním, nežiadam jeho výrobu, prikladám potvrdenie 
o zaplatení 310,-Sk:               */ 
 
Preukaz študenta STU vlastním, ale je nefunkčný a preto žiadam o jeho zrušenie 
a vydanie nového preukazu, prikladám potvrdenie o zaplatení530,-Sk :             */ 
 
*/  k Vašej voľbe urobte do rámčeka krížik. Bližšie informácie o preukaze, jeho výzore  
a funkcionalitách  sa dočítate na stránke www.stuba.sk – pracoviská Centrum 
výpočtovej techniky – správca preukazov študenta – preukaz – informačná príručka. 
 
 

Šek treba doložiť najneskôr do termínu  21.9.2007  - v deň zápisu !!! 
 

 

 


