
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolégium dekana SjF STU v Bratislave, 

26. 04. 2022 
 

BODY 

 

A. Prijímacie konanie na prvý stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 

B. Prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 

C. Rôzne 

 

 

 

 

 

Predkladá: Marcela Pokusová (prodekanka pre vzdelávanie) 
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Informácia pre členov Kolégia dekana. 
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A. Prijímacie konanie na prvý stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 

 

Dňa 17. 06. 2022 zasadala komisia pre prijímacie konanie vymenovaná dekanom SjF STU v zložení: 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  – dekan, predseda komisie 
prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.  – prodekanka 
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.   – prodekan 
doc. Ing. František Ridzoň, PhD.  – predseda AS SjF STU - ospravedlnený 
Mgr. Nadežda Švancarová   – Útvar pedagogických činností 
Ing. Zuzana Matúšová   – Útvar zahraničných stykov 

Odporúčania prijímacej komisie: 

1. Kritériom pre riadne prijatie na dennú formu bakalárskeho štúdia je kompletná prihláška 
vrátane maturitného a výročného vysvedčenia.  

2. Uchádzači o štúdium študijného programu prvého stupňa, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá 
doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a ktorí nevedia doložiť doklad rovnocenný s 
vysvedčením o maturitnej skúške vydaným v Slovenskej republike, sa môžu preukázať čestným 
vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov, napríklad certifikátom SCIO, pričom 
percentil každej časti testu VŠP je najmenej 50. 

3. Študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku sa otvorí, ak prihlášky podá minimálne 7 
- 8 uchádzačov. 
 

Rozdelenie uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2022/2023 podľa študijných 
programov uskutočňovaných na Strojníckej fakulte STU v Bratislave (stav 17.6.2020) 

Študijný program uskutočňovaný 
v štátnom jazyku 

Počet 
uchádzačov 

Z toho 
počet 

cudzincov 

Riadne 
prijatie 

Podmienečné 
prijatie 

Prijímacia 
skúška 

Bez 
rozhodnutia 

automatizácia a informatizácia 
strojov a procesov  

71 24 12 59 0 0 

aplikovaná mechanika a 
mechatronika  

98 26 15 83 0 0 

automobily a mobilné pracovné 
stroje 

136 43 20 116 0 0 

energetické stroje a zariadenia  24 8 3 21 0 0 

environmentálna výrobná technika  20 3 4 16 0 0 

meranie a manažérstvo kvality v 
strojárstve 

27 10 4 23 0 0 

strojárske technológie a materiály  27 4 5 22 0 0 

technika ochrany životného 
prostredia  

16 7 3 13 0 0 

prevádzkový technik dopravnej 
a výrobnej techniky 

24 15 1 8 17 15 

       

Študijný program uskutočňovaný 
v anglickom jazyku 

      

aplikovaná mechanika a 
mechatronika  

11 11 0 0 0 11 

meranie a manažérstvo kvality v 
strojárstve 

1 0 0 0 0 1 

strojárske technológie a materiály 2 0 0 0 0 2 

Spolu 457 151 67 361 17 29 

 

http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automatizacia-a-informatizacia-strojov-a-procesov.html?page_id=4143
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automatizacia-a-informatizacia-strojov-a-procesov.html?page_id=4143
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-aplikovana-mechanika-a-mechatronika.html?page_id=4142
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-aplikovana-mechanika-a-mechatronika.html?page_id=4142
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzacov/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automobily-lode-a-spalovacie-motory.html?page_id=4144
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzacov/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automobily-lode-a-spalovacie-motory.html?page_id=4144
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-energeticke-strojarstvo.html?page_id=4145
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-environmentalna-vyrobna-technika.html?page_id=4148
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-strojarske-technologie-a-materialy.html?page_id=4147
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-technika-ochrany-zivotneho-prostredia.html?page_id=4146
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-technika-ochrany-zivotneho-prostredia.html?page_id=4146
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-strojarske-technologie-a-materialy.html?page_id=4147
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Na základe vyššie uvedených odporúčaní sú na bakalárske štúdium na Strojníckej fakulte STU 
v Bratislave na akademický rok 2022/2023 prijatí uchádzači nasledovne:  

1. Spolu 67 uchádzačov splnilo podmienky riadneho prijatia. 
2. Podmienečne bolo prijatých 361 uchádzačov, ktorí splnia podmienku pre zápis na bakalárske 

štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na akademický rok 2022/2023 po 
skompletizovaní prihlášky, t. j. po doložení kópie maturitného vysvedčenia a výročného 
vysvedčenia najneskôr v deň zápisu. 

3. Uchádzačom s neúplnými prihláškami, ktorí boli prijatí podmienečne, bude umožnené doložiť 
maturitné vysvedčenie alebo výsledky SCIO testu v termíne do 23. 09. 2022. 

4. Z rôznych administratívnych dôvodov rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí nedostalo 29 
uchádzačov, pričom ide najmä o zahraničných študentov. 

5. Uchádzačom o štúdium na študijných programoch „meranie a manažérstvo kvality 
v strojárstve“ a „strojárske materiály a technológie“ uskutočňované v anglickom jazyku bude 
ponúknutý študijný program aplikovaná mechanika a mechatronika uskutočňovaný 
v anglickom jazyku alebo príbuzné študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku. 

 
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje tretie kolo prijímacieho konania na bakalárske 
štúdium na akademický rok 2022/2023. Prihlášky sa budú prijímať do 19.08.2022. Kritériá pre 
prijímanie na bakalárske štúdium v treťom kole sú tie isté ako v druhom kole. 
 
Uchádzačom po skompletizovaní prihlášok a splnení požadovaných kritérií budú priebežne vydávané 
rozhodnutia o riadnom prijatí. 
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B. Prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 

 

Dňa 21. 06. 2022 o 13:00 bude zasadať komisia pre prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia 
zložená z garantov študijných programov. 

 

Predbežné rozdelenie uchádzačov o inžinierske štúdium na akademický rok 2022/2023 podľa 
študijných programov uskutočňovaných na Strojníckej fakulte STU v Bratislave (stav k 17.6.2020) 

 

Študijný program uskutočňovaný 
v štátnom jazyku 

Počet 
uchádzačov 

Z toho počet 
cudzincov 

Riadne 
prijatie 

Podmienečn
é prijatie 

Alternatívne 
ŠP 

automatizácia a informatizácia strojov a 
procesov 

29 6   4 

aplikovaná mechanika a mechatronika  17 3   2 

automobily a mobilné pracovné stroje  44 5   5 

energetické stroje a zariadenia  10 4   2 

environmentálna výrobná technika  9 1   3 

meranie a skúšobníctvo  8 2   2 

strojárske technológie a materiály  0 0   0 

chemické a potravinárske stroje a 
zariadenia 

9 0   4 

výrobné systémy a manažérstvo kvality 17 4   5 

Spolu 143 25    

Študijný program uskutočňovaný 
v anglickom jazyku 

     

aplikovaná mechanika a mechatronika  2 2    

výrobné systémy a manažérstvo kvality  7 7    

Spolu 152 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automatizacia-a-informatizacia-strojov-a-procesov.html?page_id=4143
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automatizacia-a-informatizacia-strojov-a-procesov.html?page_id=4143
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-aplikovana-mechanika-a-mechatronika.html?page_id=4142
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzacov/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-automobily-lode-a-spalovacie-motory.html?page_id=4144
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-energeticke-strojarstvo.html?page_id=4145
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-environmentalna-vyrobna-technika.html?page_id=4148
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-strojarske-technologie-a-materialy.html?page_id=4147
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-technika-ochrany-zivotneho-prostredia.html?page_id=4146
http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium/studijny-program-bakalarskeho-stupna-studia-meranie-a-manazerstvo-kvality-v-strojarstve.html?page_id=5710
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C. Rôzne 

 

1. Promócie - akademický rok 2021/2022: 
Cena rektora bola priznaná 5 študentom inžinierskeho štúdia na SjF STU – ŠP AISP, AMAM, 
VSMK, AMPS, CHPZ. 
Pochvalné uznanie dekana bolo priznané 11 študentom na bakalárskom a  
 

2. Výrobno-odborná prax - na konci 2. ročníka BŠ v rozsahu min. 6 týždňov – povinná 
Odborná prax - na konci 1. ročníka IŠ v rozsahu min. 5 týždňov - povinná 

Študentom bude odoslaný hromadný mail s informáciou o učiteľoch zabezpečujúcich uvedený 
predmet na jednotlivých ústavoch a tiež zmluva o vykonaní odbornej praxe. 

3. Počty študentov a kreditov na ku dňu 20.6.2022 

Stav študentov v 1. ročníku k 31. 10. 2021 – 181 študentov 

Minimálny počet kreditov pre postup do ďalšieho štúdia – 20 kreditov 
 

Aktívni 
študenti 

20 kreditov a 
viac 

15 - 19 kreditov 14 kreditov a 
menej 

Spolu 
študentov 

1. roč. Bc. 118 14 19 151 

2. roč. Bc. 75 3 12 90 

3. roč. Bc.    69 

1. roč. Ing. 122 7 15 144 

2. roč. Ing.    21 

 
Koniec skúškového obdobia LS 2021/2022: 25. 06. 2022 


