
  
 

Poriadok prijímacieho konania 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Tento poriadok prijímacieho konania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „poriadok“) stanovuje v súlade s § 55 až § 59 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon“) pravidlá a podmienky 
pre prijatie na štúdium bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských 
akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave (ďalej len „STU“) alebo na fakultách STU. 

(2) V záležitostiach prijímacieho konania konajú a rozhodujú orgány akademickej 
samosprávy STU (§ 7 zákona) a orgány akademickej samosprávy fakúlt STU (§ 24 zákona). 
 

Čl. 2 
Určenie počtu prijímaných uchádzačov 

 
(1) Rektor STU určí pre každý akademický rok počet uchádzačov, ktoré STU plánuje 

prijať na štúdium študijných programov uskutočňovaných na univerzite. 
(2) Dekan fakulty STU určí pre každý akademický rok počet uchádzačov, ktoré 

plánuje prijať na štúdium študijných programov, ktoré fakulta STU uskutočňuje.  
(3) Pri určovaní plánovaného počtu prijatých uchádzačov sa zohľadňuje najmä 

predpokladaný záujem o štúdium daného študijného programu a kapacitné možnosti 
pracovísk, ktoré ho uskutočňujú. 

(4) Informácia o počte uchádzačov, ktoré STU a fakulty STU plánujú prijať v 
nasledujucom akademickom roku na štúdium príslušného študijného programu, sa zverejní 
najneskôr štyri mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na štúdium na 
úradných výveskách a hromadným spôsobom v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len 
„zákon o slobode informácií“) 
 

Čl. 3 
Základné podmienky prijatia na štúdium 

 
(1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je 

získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je 
absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Základnou podmienkou prijatia na štúdium 
študijného programu tretieho stupňa je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. 

(2) Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou 
podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce 
ukončený stupeň štúdia, zodpovedajú požadovanému stupňa vzdelania podľa ods. 1. 

(3) Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných 
programov v jazyku slovenskom alebo anglickom (čl. 22 štatútu STU) sa použijú ustanovenia 
tohto poriadku primerane. 
 



Čl. 4 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

 
(1) V súvislosti so špecifickými požiadavkami na vedomosti, schopnosti, zručnosti 

alebo na talentové predpoklady, môže STU alebo fakulta STU, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte, určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie 
podmienky. 

(2) Ak sa študijný program uskutočňuje na univerzite, rektor STU navrhuje a 
predkladá ďalšie podmienky prijatia na schválenie akademickému senátu univerzity a určuje 
termín overovania ich splnenia. 

(3) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, dekan fakulty navrhuje a predkladá 
ďalšie podmienky prijatia na schválenie akademickému senátu fakulty a určuje termín 
overovania ich splnenia. 

(4) Ďalšie podmienky a predpoklady na štúdium sa môžu overiť prijímacou skúškou. 
Prijímacia skúška môže mať písomnú, ústnu a talentovú časť. Forma prijímacej skúšky, t.j. 
jedna z týchto častí alebo ich kombinácia, je súčasťou ďalších podmienok prijatia na štúdium 
pre príslušný študijný program.  

 
Čl. 5 

Prijímacie konanie 
 

(1) Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie 
určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. 

(2) Informácie o prijímacom konaní zverejní STU alebo fakulta najneskôr štyri 
mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na štúdium na úradných 
výveskách a hromadným spôsobom v súlade so zákonom o slobode informácií. 

(3) V informáciách o prijímacom konaní sa uvádza najmä: 
a) lehota na podanie prihlášok na štúdium, 
b) ďalšie podmienky prijatia na štúdium a termín a spôsob overovania ich splnenia, 
c) forma a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, 
d) aké doklady a ďalšie náležitosti musí uchádzač priložiť k prihláške, 
e) výška poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním. 

(4) Pre uchádzača sa prijímacie konanie začína doručením jeho písomnej prihlášky na 
štúdium na univerzitu alebo na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. 
Prihláška má písomnú formu, musí byť doručená v termíne určenom STU alebo fakultou 
a musí obsahovať všetky požadované doklady a náležitosti. Ak ich ani na vyzvanie uchádzač 
nedoplní, bude jeho prihláška vyradená z prijímacieho konania. 

(5) Rektor alebo dekan vymenuje aspoň jednu prijímaciu komisiu pre prijímacie 
konanie na každý stupeň vysokoškolského štúdia. 

(6) Uchádzač musí byť pozvaný na prijímaciu skúšku najneskôr dva týždne pred jej 
konaním doporučeným listom. Dňom pozvania je deň odoslania pozvánky poštou.  

(7) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 
dní od termínu overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, 
odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa 
doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa 
doručuje vyvesením na úradnej výveske STU alebo fakulty STU počas 15 dní. Posledný deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

(8) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť 
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do 8 
dní odo dňa jeho doručenia.  



(9) Ak je orgánom, ktorý vydal rozhodnutie o neprijatí rozhodnutie rektor STU, môže 
sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, 
s vnútorným predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami prijatia. Inak postúpi žiadosť 
akademickému senátu STU. Akademický senát STU zmení rozhodnutie, ak bolo vydané 
v rozpore so zákonom o VŠ, s vnútorným predpisom STU alebo s ďalšími podmienkami 
prijatia. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(10) Ak je orgánom, ktorý vydal rozhodnutie o neprijatí dekan fakulty STU, môže 
sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, 
s vnútorným predpisom STU alebo fakulty STU alebo s ďalšími podmienkami prijatia. Inak 
postúpi žiadosť rektorovi STU. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so 
zákonom o VŠ, s vnútorným predpisom STU alebo fakulty STU alebo s ďalšími 
podmienkami prijatia. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. 

(11) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní 
od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium. 

(12) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na 
požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania. Pod pojmom 
nahliadnutie sa rozumie možnosť preštudovať si materiály a urobiť si z nich poznámky 
v určených priestoroch univerzity za prítomnosti povereného zamestnanca. Zhotovovanie 
kópií dokumentov nie je dovolené. 

(13) STU alebo fakulta STU má právo požadovať od prijatých uchádzačov 
informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť STU 
alebo fakulte STU v požadovanom termíne, najneskôr do začiatku akademického roku. Ak 
uchádzač informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium 
daného študijného programu a STU alebo fakulta STU môže ponúknuť miesto ďalšiemu 
uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

Čl. 6  
Prijímacia skúška na štúdium bakalárskych študijných programov 

 
(1) Overovanie vedomostí a poznatkov uchádzačov prijímacou skúškou je v rozsahu 

osnov predmetov gymnázia. Súčasťou prijímacej skúšky môže byť aj overovanie záujmu o 
zvolený bakalársky študijný program a zisťovanie predpokladov zvládnutia jeho štúdia. 

(2) Písomná časť prijímacej skúšky sa koná spravidla z dvoch predmetov. 
(3) Na hodnotenie ústnej časti, resp. talentovej časti prijímacej skúšky menuje pre 

študijné programy uskutočňované na univerzite rektor STU (pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte dekan fakulty) najmenej trojčlenné skúšobné komisie. 

(4) Predpoklady a spôsobilosť uchádzača  posudzuje prijímacia komisia, resp. 
prijímacie komisie najmä na základe: 

a) hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky, 
b) výsledkov štúdia na strednej škole, 
c) typu strednej školy, 
d) mimoškolských aktivít (ocenených na úrovniach národných a medzinárodných). 

(5) V ďalších podmienkach prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 
(čl. 4) sa určuje miera započítania kritérií uvedených v ods. 3 písm. a) – d) do celkového 
hodnotenia uchádzača. 

(6) Výsledky prijímacieho konania vhodným spôsobom kvantifikované vytvárajú 
kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium na základe ktorého rozhoduje o prijatí rektor STU 
alebo dekan fakulty STU, ak sa bakalársky študijný program uskutočňuje na fakulte. 



(7) V ďalších podmienkach prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 
(čl. 4) môžu byť určené kritériá na odpustenie prijímacej skúšky a forma dokladovania 
splnenia týchto kritérií. 
 

Čl. 7  
Prijímacia skúška na štúdium inžinierskych a magisterských študijných programov 

 
(1) Overovanie vedomostí a poznatkov prostredníctvom  prijímacej skúšky je 

z predmetov bakalárskeho študijného programu súvisiaceho s vybraným inžinierskym alebo 
magisterským študijným programom. Súčasťou prijímacieho konania môže byť aj overovanie 
záujmu o zvolený študijný program a zisťovanie predpokladov zvládnutia jeho štúdia. 

(2) Na hodnotenie ústnej časti, resp. talentovej časti prijímacej skúšky menuje pre 
študijné programy uskutočňované na univerzite rektor STU (pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte dekan fakulty) najmenej trojčlenné skúšobné komisie. 

(3) Predpoklady a spôsobilosť uchádzača  posudzuje prijímacia komisia, resp. 
prijímacie komisie najmä na základe: 
a) hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky, 
b) absolvovaného bakalárskeho študijného programu, 
c) výsledkov štúdia bakalárskeho študijného programu. 

(4) V ďalších podmienkach prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov 
(čl. 4) sa určuje miera započítania kritérií uvedených v ods. 3 písm. a) – c) do celkového 
hodnotenia uchádzača. 

(5) Výsledky prijímacieho konania vhodným spôsobom kvantifikované vytvárajú 
kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium na základe ktorého rozhoduje o prijatí rektor STU 
alebo dekan fakulty STU, ak sa inžiniersky študijný program uskutočňuje na fakulte.  

(6) V ďalších podmienkach prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov 
(čl. 4) môžu byť určené kritériá na odpustenie prijímacej skúšky a forma dokladovania 
splnenia týchto kritérií.  
 

Čl. 8  
Prijímacia skúška na štúdium doktorandských študijných programov 

 
(1) Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje STU alebo 

fakulta STU, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré 
sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený 
školiteľ (§ 54 ods. 4 zákona). Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu 
z vypísaných tém. 

(2) Témy dizertačných prác môže vypísať aj externá vzdelávacia inštitúcia. STU alebo 
fakulta STU, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, ich zaradí medzi vypísané témy 
spolu so školiteľmi a názvom zadávajúcej externej vzdelávacej inštitúcie. 

(3) Overovanie vedomostí a poznatkov prostredníctvom  prijímacej skúšky je 
z predmetov inžinierskeho alebo magisterského študijného programu súvisiacich so zvoleným 
doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom 
prijímacieho konania je zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť 
v oblasti vedy a techniky alebo samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť v oblasti umenia, ako 
aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí. 

(4) Na hodnotenie jednotlivých častí prijímacej skúšky uchádzačov menuje pre 
doktorandské študijné programy uskutočňované na univerzite rektor STU (pre študijné 
programy uskutočňované na fakulte dekan fakulty) najmenej trojčlenné skúšobné komisie. 



(5) Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú 
externou vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť aj 
externá vzdelávacia inštitúcia. Členmi komisie podľa ods. 4 musia byť okrem členov z STU aj 
členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. 

(6) O priebehu prijímacej skúšky sa vedie protokol, ktorý obsahuje: 
c) základné osobné údaje uchádzača, 

b) názov študijného programu, 
c) mená členov skúšobnej komisie a meno jej predsedu, 

d) tému dizertačnej práce, 
e) meno školiteľa, 
f) priebeh prijímacej skúšky - otázky a hodnotenie odpovedí uchádzača 

g) uroveň jazykových znalostí, 
h) výsledok prijímacej skúšky a odporúčania komisie, 

g) dátum prijímacej skúšky a podpisy členov komisie. 
(7) Skúšobná komisia vyhotoví poradie uchádzačov, ktoré nie je pre dekana aleno 

rektora STU záväzne, ak je: 
a) väčší počet uchádzačov o štúdium jedného študijného programu, 
b) väčší počet uchádzačov o jednu vypísanú tému dizertačnej práce, 
c) limitovaný možný počet prijímaných uchádzačov. 

(8) Na základe výsledkov prijímacieho konania  rozhoduje o prijatí uchádzačov 
o štúdium rektor STU alebo dekan fakulty STU, ak sa doktorandský študijný program 
uskutočňuje na fakulte. 

(9) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšky vždy. 
 

Čl. 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

  
(1) V akademickom roku 2002/2003 a v akademickom roku 2003/2004 môžu fakulty 

STU prijímať uchádzačov na štúdium študijných odborov zriadených podľa doterajších 
predpisov,  ak majú v nich právo konať štátne skúšky. 

(2) V akademickom roku 2002/2003 a v akademickom roku 2003/2004 môžu fakulty 
STU prijímať uchádzačov na doktorandské štúdium vo vedných odboroch alebo umeleckých 
odboroch zriadených podľa doterajších predpisov, ak majú v nich právo konať dizertačné 
skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti alebo 
umelecko-akademické hodnosti. 

(3) Na prijímacie konanie na štúdium podľa ods. 1 a 2 sa tento poriadok vzťahuje 
primerane. 


	Čl. 8

