
 

 

 

  

 

 
 

 

Akademický senát SjF STU v Bratislave 

26. 10. 2021 

 

 

BOD 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a 
inžinierskych študijných programov na SjF STU na 
akademický rok 2022-2023 
 

 

Predkladá: Dr. h. c. prof. Ing Ľubomír Šooš, PhD. 

 dekan fakulty 

 

Vypracoval: prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc. 

 prodekanka pre vzdelávanie, I. a II. stupeň 
 štúdia a starostlivosť o študentov 

 

Zdôvodnenie: Materiál sa predkladá v súlade s § 15 ods. 2 písm. f) a § 27 ods. 1 

písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Návrh uznesenia: AS SJF STU v Bratislave predložený materiál „Ďalšie podmienky  
prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov 
na SjF STU na akademický rok 2022-2023“: 

a) schvaľuje 

b) schvaľuje s pripomienkami  

c) neschvaľuje 
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Akademický senát Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 27 
ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s vnútorným predpisom STU č. 5/2013 
Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho 
stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Pravidlá a 
podmienky prijímania na STU“), v súlade s čl. 6 ods. (4) Štatútu Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave v znení dodatkov 1 až 11 a v súlade s čl. 5 Štatútu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v znení dodatkov 1 až 3 schválil na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2021 na 
návrh dekana fakulty 

 

 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM BAKALÁRSKYCH A 

INŽINIERSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA STROJNÍCKEJ FAKULTE 

STU V BRATISLAVE 

NA AKADEMICKÝ ROK 2022-2023 

 

Čl. 1 

Prijímanie na štúdium bakalárskych študijných programov 

1. Všetci uchádzači o štúdium budú zaradení do prijímacieho konania do 1. ročníka dennej formy 
prvého stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „bakalárskeho stupňa štúdia“). Smerné číslo 
pre uchádzačov, ktorých Strojnícka fakulta STU v Bratislave (ďalej len „SjF STU“) plánuje prijať 
v akademickom roku 2022/2023 na dennú formu štúdia akreditovaných študijných programov 
je 530.  

2. Počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, 
bude zverejnený v súlade s § 57 ods. 5 zákona. 

3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona) je určený 
Prílohou číslo 1 k smernici rektora č. 7/2021-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2022/2023. Termín prijímania 
prihlášok je do 31. marca 2022. Dekan fakulty môže predĺžiť termín prijímania prihlášok. 

4. Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na bakalársky stupeň štúdia pre uchádzačov, ktorí získali 
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie na uznanej vzdelávacej inštitúcii so 
sídlom mimo územia Slovenskej a Českej republiky, je potrebné, aby doklad o získanom vzdelaní bol 
uznaný za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v 
Slovenskej republike (uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa zákona č. 
422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov).  

5. Uchádzači o profesijne orientovaný bakalársky študijný program Prevádzkový technik 
dopravnej a výrobnej techniky sa zúčastnia prijímacieho konania pozostávajúceho z pohovorov 
so zástupcami firiem, ktoré deklarovali záujem poskytnúť podnikové štipendium úspešným 
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uchádzačom o štúdium profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu 
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na SjF STU v Bratislave. 

6. Každý uchádzač o bakalárske štúdium si môže podať prihlášku najviac na tri študijné programy.  

7. Ak sa niektorý študijný program neotvorí, bude prihláška uchádzača presunutá na študijný 
program, ktorý uviedol ako v poradí ďalšiu voľbu. 

8. Ak záujem o niektorý študijný program prekročí počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať 
na štúdium príslušného študijného programu, rozhoduje o prijatí počet bodov získaných 
uchádzačom za štúdium na strednej škole podľa článku 2 týchto ďalších podmienok. 
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky pre prijatie, ale sú v poradí prekračujúcom plánovaný 
počet prijatých uchádzačov na príslušný študijný program, bude prihláška presunutá na študijný 
program, ktorý uviedli ako v poradí ďalšiu voľbu.  

9. Podľa počtu uchádzačov a výsledkov prijímacieho konania môže dekan fakulty rozhodnúť o 
uskutočnení ďalších kôl prijímacieho konania. Ďalšie kolá prijímacieho konania sa riadia týmito 
ďalšími podmienkami prijatia na štúdium na SjF STU. 

Čl. 2 

Vyhodnotenie prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov 

1. Odborná spôsobilosť uchádzačov o bakalárske štúdium sa posudzuje na základe výsledkov 
štúdia na strednej škole, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi, a/alebo iných dosiahnutých 
výsledkov preukazujúcich odbornú spôsobilosť uchádzačov. Výsledky štúdia dosiahnuté na 
strednej škole sa vyhodnotia pomocou bodovacieho systému. Bodovací systém obsahuje: 
študijný priemer známok zo všetkých klasifikovaných predmetov z posledných troch rokov 
štúdia na strednej škole, výsledný priemer známok z predmetov na maturitnej skúške, 
priemernú známku z profilujúcich predmetov matematika a/alebo fyzika, známku z matematiky 
na maturitnej skúške. 

2. Za študijný priemer zo všetkých klasifikovaných predmetov z posledných troch rokov štúdia na 
strednej škole môže uchádzač získať maximálne 40 bodov za priemer 1,00, pričom sa počet 
udelených bodov lineárne znižuje k minimálnej hodnote 0 bodov za priemer 3,22. 

3. Za priemernú známku z profilujúcich predmetov matematika a/alebo fyzika vypočítanú za 
obdobie celého stredoškolského štúdia môže uchádzač získať maximálne 15 bodov za priemer 
1,00, pričom sa počet udelených bodov lineárne znižuje k minimálnej hodnote 0 bodov za 
priemer 3,2. 

4. Za výsledný priemer známok z maturitnej skúšky môže uchádzač získať maximálne 20 bodov za 
priemer 1,00, pričom sa počet udelených bodov lineárne znižuje k minimálnej hodnote 0 bodov 
za priemer 3,25. 

5. Uchádzač, ktorý maturoval z matematiky a dosiahol z jej internej časti známku 1, bude 
zvýhodnený pripočítaním 40 bodov, pričom sa počet udelených bodov lineárne znižuje k 
minimálnej hodnote 0 bodov za známku 4. 

6. Uchádzač, ktorý sa zúčastnil stredoškolských súťaží v odbore relevantnom k zvolenému 
študijnému programu na fakulte bude zvýhodnený pripočítaním maximálne 5 bodov. 
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7. Pre posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov zriadi 
dekan fakulty komisiu pre prijímacie konanie. 

8. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium, ale študijný program, na ktorý si 
podali prihlášku sa neotvoril a v prihláške na štúdium neuviedli ďalšie študijné programy, 
o štúdium ktorých sa uchádzajú v ďalšom poradí, ponúkne fakulta študovať príbuzný študijný 
program v rovnakom študijnom odbore. 

9. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium, ale sú v poradí prekračujúcom 
plánovaný počet prijatých uchádzačov na príslušný študijný program a v prihláške na štúdium 
neuviedli ďalšie študijné programy, o štúdium ktorých sa uchádzajú v ďalšom poradí, ponúkne 
fakulta študovať príbuzný študijný program v rovnakom študijnom odbore. 

Čl. 3 

Prijímanie na štúdium inžinierskych študijných programov 

1. Všetci uchádzači o štúdium budú zaradení do prijímacieho konania do 1. ročníka štúdia 
akreditovaných inžinierskych študijných programov v dennej forme štúdia. Prijímacia skúška na 
inžiniersky stupeň štúdia sa nekoná. 

2. Počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, 
bude zverejnený v súlade s § 57 ods. 5 zákona. 

3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona) je určený 
Prílohou číslo 1 k smernici rektora č. 7/2021-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2022/2023. Termín podávania 
prihlášok je do 31. mája 2022. Dekan fakulty môže predĺžiť termín prijímania prihlášok. 

4. Každý uchádzač o inžinierske štúdium si môže podať prihlášku najviac na tri študijné programy.  

5. Ak sa niektorý študijný program neotvorí, bude prihláška uchádzača presunutá na študijný 
program, ktorý uviedol ako v poradí ďalšiu voľbu.  

6. Ak počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky pre prijatie na niektorý študijný program prekročí 
počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, 
kritériom pre prijatie bude vážený študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. 
Uchádzačom v poradí prekračujúcom počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium 
príslušného študijného programu, bude prihláška presunutá na študijný program, ktorý uviedli 
ako v poradí ďalšiu voľbu.  

7. Pre posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium zriadi dekan fakulty komisiu pre prijímacie 
konanie. Pre posúdenie prihlášok uchádzačov bude prijímacia komisia rozšírená o garantov 
študijných programov, na ktoré sú uchádzači prihlásení. Prijímacia komisia posúdi individuálne 
každú prihlášku, najmä súlad obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia s nosnými témami 
jadra znalostí pre 1. stupeň štúdia uvedenými v opise študijného odboru, v rámci ktorého sa 
uskutočňuje študijný program, na ktorý sa uchádzač prihlásil a navrhne dekanovi rozhodnutie. 

8. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium, ale študijný program, na ktorý si 
podali prihlášku sa neotvoril a v prihláške na štúdium neuviedli ďalšie študijné programy, 
o štúdium ktorých sa uchádzajú v ďalšom poradí, ponúkne fakulta študovať príbuzný študijný 
program v rovnakom študijnom odbore. 
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9. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium, ale sú v poradí prekračujúcom 
plánovaný počet prijatých uchádzačov na príslušný študijný program a v prihláške na štúdium 
neuviedli ďalšie študijné programy, o štúdium ktorých sa uchádzajú v ďalšom poradí, ponúkne 
fakulta študovať príbuzný študijný program v rovnakom študijnom odbore. 

10. Podľa počtu uchádzačov a výsledkov prijímacieho konania môže dekan fakulty rozhodnúť o 
uskutočnení ďalších kôl prijímacieho konania. Ďalšie kolá prijímacieho konania sa riadia týmito 
ďalšími podmienkami prijatia na štúdium na SjF STU. 

Čl. 4 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

1. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty. 

2. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium dekan fakulty vydá rozhodnutie o 
prijatí.  

3. Uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky pre prijatie na štúdium dekan vydá rozhodnutie o 
neprijatí.  

4. Ak uchádzač požiada o preskúmanie vydaného rozhodnutia v lehote do ôsmich dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia, môže dekan sám žiadosti vyhovieť ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané 
v rozpore so zákonom, vnútornými predpismi STU alebo týmito ďalšími podmienkami prijatia na 
štúdium na SjF STU. Inak postúpi žiadosť rektorovi STU.  

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov na 
Strojníckej fakulte STU v Bratislave boli schválené v Akademickom senáte Strojníckej fakulty STU 
v Bratislave dňa 26. 10. 2021. 

2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov na 
Strojníckej fakulte STU v Bratislave nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia 
v Akademickom senáte Strojníckej fakulty STU v Bratislave. 

 
Bratislava 26. 10. 2021 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc. Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

predseda AS SjF STU dekan SjF STU 


