
 

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s čl. 5 Štatútu 
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov 1 až 3 a v 
súlade s čl. 4 vnútorného predpisu 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“) po 
schválení Akademickým senátom SjF STU dňa 26. 10. 2021 a zmenách zapracovaných v súlade 
s § 108e ods. 3 v spojení s § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z. (ďalej „zákon“) vydáva 
nasledovné  
 

úplné znenie 
vnútorného predpisu 

 

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, 
prípadne vyhlásiť ďalšie kolá prijímania. 

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 predložený 
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 uchádzačom o štúdium profesijne orientovaného bakalárskeho študijného 
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programu Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na SjF STU v Bratislave. 

6. Súčasťou prijímacieho konania pre štúdium študijných programov v slovenskom jazyku pre 
zahraničných uchádzačov je overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný 
program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou formou v slovenskom jazyku. 

7. Absolvovanie overenia jazykovej spôsobilosti sa nevzťahuje na uchádzačov z ČR, uchádzačov, 
ktorí časť svojho predchádzajúceho štúdia absolvovali na území SR alebo ČR a uchádzačov, 
ktorí predložia certifikát o absolvovaní kurz slovenského alebo českého jazyka. 

8. Pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 7 dní pred 
termínom konania. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, overenie 
jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz. 

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

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

11. 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.  

12. 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. 
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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. 

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 sú v poradí prekračujúcom 
plánovaný počet prijatých uchádzačov na príslušný študijný program, alebo 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. 

Čl. 2a 

Prijímanie uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov, ktorým bol udelený azyl, 
poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko 

1. Uchádzač o štúdium študijného programu prvého stupňa, ktorému bol udelený azyl, 
poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko podľa § 56 ods. 1 zákona 
a ktorý nevie preukázať splnenie základnej podmienky prijatia podľa článku 1 bod 4 týchto 
ďalších podmienok dokladom rovnocenným s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným 
v Slovenskej republike, môže splnenie podmienky podľa článku 1 bod 4 preukázať čestným 
vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 týchto ďalších podmienok a testom všeobecných 
študijných predpokladov (ďalej len „test VŠP“), napríklad certifikátom SCIO. 

2. Podmienka preukázania testom VŠP podľa bodu 1 tohto článku je splnená, ak úspešnosť testu 
VŠP je najmenej 50 %, ak sa test VŠP skladá z viacerých častí, úspešnosť každej časti je 
najmenej 50 %; v prípade certifikátu SCIO percentil každej časti testu VŠP je najmenej 50. 

3. Uchádzač, ktorý nesplní stanovené podmienky na prijatie, nebude prijatý na štúdium 
bakalárskych programov na SjF STU. 

4. Pre účely preukázania splnenia základných podmienok prijatia a ďalších podmienok prijatia 
podľa bodov 1 a 2 tohto článku uchádzač o štúdium študijných programov prvého stupňa 
predloží fakulte kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo 
poskytnutí dočasného útočiska. 

5. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa bodu 
1 tohto článku v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý 
podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na 
štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

6. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne podľa bodu 1 tohto článku, na 
zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných 
podmienok na prijatie. 

7. Kópie dokladov priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostanú natrvalo súčasťou 
dokladov uchádzača o štúdium. 
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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 sú v poradí prekračujúcom 
plánovaný počet prijatých uchádzačov na príslušný študijný program, alebo 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. 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.  
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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. 

3. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia na 
Strojníckej fakulte STU boli zmenené v súlade s § 108e ods. 3 v spojení s § 56 ods. 2 zákona 
dňa 17. 05. 2022. 

 

Bratislava 17. 05. 2022 
 

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
dekan SjF STU  
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE / SWORN STATEMENT  

 
Dolu podpísaný uchádzač1/ The below-signed applicant1 

Meno, priezvisko / Name, Surname:  ...........................................................................................................................  

Dátum narodenia / Date of Birth: .................................................................................................................................  

Miesto narodenia / Place of Birth:  ..............................................................................................................................  

Štátne občianstvo / Citizenship:  ...................................................................................................................................  

Adresa pobytu / Address:  ................................................................................................................................................  

v súlade § 56 ods. 2 zákona č. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) čestne 
vyhlasujem, že som získal/získala vzdelanie rovnocenné úplnému strednému vzdelaniu 
alebo úplnému strednému odbornému vzdelaniu v Slovenskej republike2 absolvovaním 
strednej školy: 

in accordance with § 56 (2) of Act No. 131/2002 Coll. on Universities, as amended by certain 
acts and as amended by Act 137/2022 Coll. (hereinafter referred to as „the Act“), I hereby 
swear that I have completed education equal to complete secondary education or complete 
secondary professional education in the Slovak Republic2 by graduating from a secondary 
school: 

názov strednej školy / name of secondary school:  .................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

sídlo strednej školy / residence of secondary school: ............................................................................................. 

rok absolvovania štúdia na strednej škole / year of graduation of secondary school: .............................. 

Toto čestné vyhlásenie predkladám pre účely preukázania splnenia základných podmienok 
prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 1 zákona na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave.  

I present this sworn statement for the purpose of proving the fulfillment of basic conditions of 
admission for studies of a first-level study programme at the Slovak University of Technology 
in Bratislava in accordance with § 56 (2) of the Act. 

Súčasne s týmto čestným vyhlásením predkladám test všeobecných študijných predpokladov 
a kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného 
útočiska. 

Along with this sworn statement, I am also submitting a test of general academic prerequisites and 
a copy of proof of being granted asylum, additional protection or temporary shelter. 

 

V / In ........................................, dňa / on ........................... 

................................................................... 
Podpis uchádzača / Signature of applica 

                                                           
1 Uchádzačom je osoba, ktorej bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné 

útočisko. / An applicant is a person that has been granted asylum, additional protection or temporary 
shelter. 

2 § 16 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. / § 16 of Act No. 245/2008 Coll. on schooling and education (School 
Act), as amended by certain laws. 


