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NAŠTARTUJ SVOJU
KARIÉRU NA 
STROJARINE!!!

•	Najlepší	bez	prijímacích	skúšok

•	Profesionálna	kariéra	už	počas	štúdia

•	Bezplatné	bakalárske	štúdium	aj	v	anglickom	jazyku

•	Možnosť	štúdia	aj	v	zahraničí

•	Internát	pre	každého	prváka	z	I.	kola

•	Absolventi	so	skvelou	budúcnosťou

Termín 

podania prihlášky: 

do 28. 2. 2013.

:: Sedem dôvodov prečo štu
dovať na Strojníckej fakulte 
Slovenskej technickej univer
zity v Bratislave 
1. Tradícia a kvalita. Stroj-
nícka fakulta STU v Bratislave 
má najdlhšiu históriu vo výučbe 
strojárskych študijných odborov 
na Slovensku. Obrazom tradície 
je výborné postavenie v rebríčku 
slovenských fakúlt (www.arra.sk) 
a dobrý medzinárodný ohlas.
2. Prijíma sa na základe štu
dijných výsledkov na strednej 
škole. V bodovom hodnotení vý-
sledkov dosiahnutých uchádza-
čom na strednej škole je obsia-
hnuté: študijný priemer počas 
celého stredoškolského štúdia, 
výsledok maturity, priemerná 
známka z profilujúcich predme-
tov - matematika, fyzika, druh 
strednej školy a iné aktivity. De-
kan fakulty určí, do akej bodovej 
hodnoty možno uchádzačom od-

pustiť prijímaciu skúšku. Ostat-
ní uchádzači vykonajú písomnú 
skúšku z matematiky a fyziky, na 
základe ktorej môžu byť prijatí na 
štúdium.
3. Profesionálna kariéra už 
počas štúdia. Pomôžeme Vám 
plánovať a začať Vašu kariéru, 
keďže fakulta spolupracuje s de-
siatkami významných priemy-
selných podnikov nevýrobnými 
organizáciami, univerzitami na 
Slovensku a v zahraničí.
4. Výučba v anglickom jazy
ku. U nás môžete bezplatne ab-
solvovať bakalárske štúdium aj 
v anglickom jazyku vo vybraných 
odboroch.
5. Časť štúdia v zahraničí. 
Podporíme Váš záujem študovať 
jeden až dva semestre v zahraničí 
na Vami zvolenej európskej uni-
verzite.
6. Internát pre každého pr
váka prijatého v prvom kole 

prijímacieho konania. Študen-
ti Strojníckej fakulty STU majú 
zabezpečené výborné ubytovanie 
v zrekonštruovaných študent-
ských domovoch. Myslíme aj na 
voľný čas študentov: k dispozícii 
sú študovne, knižnice, telocvične, 
plavárne, štadióny (napr. športo-
vý klub Slávia STU), kiná, kluby 
(napr. Umelecký súbor Technik). 
7. Absolventi so závidenia
hodnou budúcnosťou. Po 
úspešnom ukončení štúdia majú 
zaistený vysoký spoločenský sta-
tus; absolventi fakulty získavajú 
lukratívne zamestnanie. Okrem 
strojárskych podnikov sa uplat-
ňujú aj v iných odvetviach, škols-
tve, výskume, komunálnej sfére 
aj v obchode.

:: Akreditované študijné pro
gramy Bakalárskeho štúdia:
1. Aplikovaná mechanika a me-

chatronika

2. Automatizácia a informatizá-
cia strojov a procesov

3. Automobily, lode a spaľovacie 
motory

4. Energetické strojárstvo
5. Procesná a environmentálna 

technika
6. Strojárske technológie a mate-

riály
7. Výrobné systémy a manažér-

stvo kvality

:: Uplatnenie absolventov po 
skončení štúdia:
SjF STU zaručuje skvelú kariéru 
už počas štúdia. Mnohí naši ab-
solventi dosiahli významné po-
stavenie vo svetových firmách, 
ako sú: Audi, Volkswagen, BMW, 
Mercedes Škoda Mladá Boleslav, 
HP, IBM, Siemens, FACC Soluti-
ons (Airbus), SPP, Magma Ste-
yer - Graz, Honeywell a mnohé 
ďalšie

DG

Strojnícka fakulta STU  
v Bratislave - záruka 
skvelej budúcnosti 
našich absolventov

Dve skupiny našich študentov sa 
každoročne zúčastňujú konštruktérskej 

súťaže Formula Student SAE a For
mula Student SAE Electric.
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Anton Čižmár zostáva rekto-
rom Technickej univerzity (TU) v
Košiciach. Čaká ho druhé funkč-
né obdobie, do funkcie ho inau-
gurovali v piatok. Staronový rek-
tor personálne zmeny vo vedení
univerzity nechystá.

Tvrdí, že predchádzajúce ro-
ky boli úspešné a nevidí dôvod
meniť ľudí vo vedení univerzity.
Zároveň dodáva, že v rámci TU
došlo k zoštíhleniu administratí-
vy, hlavne na rektoráte. Išlo o po-
sty technických a administratív-
nych pracovníkov.

Naopak, posilnili sa posty pre
mladých ľudí, ktorí pomáhajú
univerzite pri príprave projektov
na čerpanie financií z grantov.

Zmodernizovali 
všetky posluchárne
„Ukázalo sa to ako dobrý ťah,

lebo TU je najlepšia, čo sa týka
objemu peňazí získaných z eu-
rópskych štrukturálnych fondov,“
vraví Čižmár, ktorý sa do druhé-
ho funkčného obdobia chystá s
víziou skvalitňovať univerzitu.

„Zmodernizovali sme takmer
všetky posluchárne najmoder-
nejšou technikou. Univerzita čer-

pá alebo má zazmluvnených 60-
miliónov eur z EÚ fondov. Máme
zmodernizované budovy, vedľa
univerzitnej knižnice budujeme
objekt vedecko technologického
parku. Napriek tomu, že peniaze
neprichádzajú tak ako sme oča-
kávali predpokladám, že objekt
čoskoro dostaviame, aby sme
mali žriedlo inovatívnych firiem
pre našich študentov.“

TU zmodernizovala vyše 200
prednáškových miestností, kde
má zabudovanú najmodernejšiu
multimediálnu technológiu.

„Študenti si to pochvaľujú,
naši pedagógovia sa konečne do-
stali do štádia, kedy im stačí prísť
s USB kľúčom do prednáškovej
miestnosti. Sme vybavení tak,
ako ktorákoľvek svetová univer-
zita. Už sa nemusíme hanbiť, ak
k nám príde návšteva zo zahra-
ničných univerzít.“

Stredoškoláci „matiku“
veľmi nemusia
Slovenské univerzity v porov-

naní so svetom veľmi neexcelu-
jú. V rebríčkoch kvality sa umiest-
ňujú hlboko pod niekoľkými stov-
kami. A. Čižmár túto skutočnosť

vníma, no netvrdí, že sa TU čo-
skoro dostane do prvej stovky.

„Sledujeme údaje, čo sa týka
najlepších univerzít. Nie sme na
prvých priečkach, tak skoro sa do
prvej stovky ani nedostaneme.
Objektívne poviem, že dvadsať
slovenských verejných vysokých
škôl pracuje s takým rozpočtom,
aký má jedna štandardná prie-
merná európska univerzita. Na-
šou ambíciou je stúpať v rebríčku,
nerobíme však z toho drámu.“

Podľa Čižmára absolventi TU
nie sú zlí, uplatňujú sa na trhu
práce doma a v zahraničí. Firmy
navyše žiadajú stále nových ab-
solventov. Porovnanie absolven-
ta TU a špičkovej EU univerzity
vraj nie je jednoduché.

„Nemôžeme všetko zužovať
len na peniaze. Je to o tom, aká
kvalita študentov nastúpi na uni-
verzitu. My potrebujeme kvalitu
v matematike a v disciplínach
prírodovedeckého charakteru. Je
to aj o kvalite stredoškolákov, to
je ale celospoločenský problém.
Je pravda, že prichádzajú počíta-
čovo gramotnejší, na druhej stra-
ne sa možno matematika na SŠ

trocha zanedbáva. Mnohí absol-
venti ale odchádzajú za prácou
do zahraničia a nemajú problém
sa uplatniť.“

Problémom sú internáty
Kde najviac TU tlačia problé-

my? V súčasnosti má 16-tisíc štu-
dentov, je nutné, aby absolventi
boli ešte kvalitnejší.

„Kvalitu stredných škôl pria-
mo ovplyvňovať nevieme. Od bu-
dúceho roka preto zavedieme po-
vinné prijímacie skúšky z mate-
matiky na všetkých fakultách.
Chceme dať signál okoliu, že kto
chce študovať techniku, musí
matematiku ovládať. Možno tro-
chu riskujeme, že sa nám nepri-
hlási toľko študentov, ale chce-
me zvyšovať kvalitu.“

Príjmy tvorili 67 miliónov eur,
štát dal z toho TU 36 miliónov
eur, zvyšok si univerzita vykryla z
iných zdrojov.„Vieme si na seba
zarobiť, vieme sa rozvíjať. Penia-
ze by sme potrebovali na moder-
nizáciu internátov. Ponúkame 5
000 lôžok, postupne modernizu-
jeme jednotlivé časti, ale stále je
to málo."

Kristián Sabo, foto: internet

Čižmár zostáva rektorom 
Technickej univerzity

» štúdium


