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Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU  

v Trnave v akademickom roku 2017/2018  
 

V súlade s § 57 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej „Zákona o vysokých školách") AS MTF STU na svojom zasadnutí zo dňa 15. 2. 2017 
schválil Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia v akademickom roku 
2017/2018. Prijímanie uchádzačov na MTF STU v Trnave sa riadi nasledovnými pravidlami: 

 
A) Zásady prijímacieho konania 
B) Harmonogram prijímacieho konania  
C) Povinné prílohy k prihláške  
D) Plánované počty prijatých uchádzačov 
E) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
   

A) ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

1. Informáciu o prijímacom konaní zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred 
posledným dňom, určeným na podanie prihlášok na štúdium na úradných 
výveskách a hromadným spôsobom v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám.  

2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého 
stupňa je ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo ukončené 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 

3. Na účely podľa bodu 2 sa za každý akademický rok štúdia podľa predpisov 
účinných do 31. 12. 2012, ktoré nebolo uskutočňované v kreditovom systéme, 
alebo štúdia, absolvovaného v zahraničí rovnocenného so štúdiom v dennej 
forme štúdia, zohľadňuje 60 kreditov. 

4. Fakulta umožňuje vyplniť elektronickú prihlášku bez zaručeného elektronického 
podpisu využitím Akademického informačného systému (AIS). E-prihláška musí 
byť z informačného systému vytlačená, uchádzačom vlastnoručne podpísaná a 
doručená na fakultu v termíne podľa bodu B).  

5. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred, 
najneskôr do termínu určeného na prijímanie prihlášok (bod B, E). V prípade 
nezaplatenia poplatku bude uchádzačovi doručené rozhodnutie o neprijatí na 
štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium. 

6. Každý uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium 
v zahraničí, je povinný predložiť najneskôr v posledný deň podania prihlášky na 
štúdium uznaný doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou (s 
výnimkou absolventov českého štúdia, ktorým doklad o vzdelaní podľa bodu C) 
bude automaticky platný pre účely štúdia v Slovenskej republike).  

7. Dekan fakulty vymenuje prijímaciu komisiu dekana pre prijímanie uchádzačov na 
inžinierske štúdium (minimálne 5-člennú), v ktorej je spravidla zastúpený 
prodekan pre vzdelávanie, garanti študijných programov, predseda AS fakulty, 
zástupca študentov AS a ďalší členovia.  
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8. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia 
dekana bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z I. 
stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia). 

9. Prijímacia komisia pre prijímanie uchádzačov na II. stupeň štúdia navrhne 
dekanovi, v súlade s plánovanými počtami prijatých uchádzačov podľa bodu D), 
koľko najúspešnejších uchádzačov podľa kvalitatívneho poradia odporúča na 
prijatie na jednotlivé študijné programy v danej metóde štúdia. Dekan fakulty 
rozhodne o prijatí uchádzačov na študijné programy. Rozhodnutie dekana bude 
písomne oznámené uchádzačom. Prijatému uchádzačovi bude doručené 
rozhodnutie o prijatí s uvedením študijného programu a formy štúdia. 

10. V prípade nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov na určitý študijný 
program, môže dekan fakulty na odporučenie komisie pre prijímanie uchádzačov 
študijný program neotvoriť. Uchádzača neprijatého z tohto dôvodu, resp. 
uchádzača neprijatého na ním vybraný študijný program z kapacitných dôvodov, 
môže dekan prijať na neobsadený študijný program.  

11. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý 
podmienečne. Najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, je povinný 
preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium.  

12. Dekan fakulty môže rozhodnúť odoslať uchádzačom informáciu o splnení 
podmienok pre podmienečné prijatie na štúdium prostredníctvom e-mailu.  

13. Prijímacie konanie končí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. 
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku 
prijímacieho konania orgánu, ktorý rozhodnutie vydal (dekanovi fakulty) v lehote 
do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekan, resp. rektor zmení rozhodnutie, 
ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy 
alebo s podmienkami podľa §57, odst. 1. Inak žiadosť zamietne a potvrdí 
pôvodné rozhodnutie (Zákon č. 131/2002, §58, odst. 8). 
 

B)  HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA  

 
Prijímacie konanie v súlade s uvedenými zásadami sa uskutoční v nasledovných 
termínoch: 

Termíny prijímacieho konania 

Prijímanie prihlášok na štúdium a uhradenie poplatku za 
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

do 31. 5. 2017 

Zasadnutie prijímacej komisie dekana  22. 6. 2017 

Zápis na štúdium do 31. 8. 2017 

Riešenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o výsledku 
prijímacieho konania v prípade neprijatia na štúdium 

do 21. 9. 2017 
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C) POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE 

• životopis 

• doklad o úhrade platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
(ak je poplatok uhradený iným spôsobom ako je predpísaná forma úhrady v AIS) 

• diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na I. stupni štúdia alebo na II. stupni 
VŠ vzdelania  (originál alebo matrikou, resp. notárom overená kópia) 

• vysvedčenie o štátnej skúške (originál alebo matrikou, resp. notárom overená kópia)  

• výpis absolvovaných predmetov: doklad potvrdzujúci počet získaných kreditov za 
predchádzajúce štúdium s určeným váženým študijným priemerom (originál alebo 

matrikou, resp. notárom overená kópia) 

• uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, je 
povinný predložiť najneskôr v posledný deň určený na podávanie prihlášok na 
štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou 
vysokou školou (s výnimkou absolventov štúdia v Českej republike). 
 

Uchádzači z MTF STU, ktorí končia štúdium štátnymi skúškami na I. stupni štúdia 
v aktuálnom akademickom roku, nie sú povinní priložiť k prihláške povinné dokumenty - 
vysvedčenie o štátnej skúške, diplom a výpis absolvovaných predmetov. Materiály 
doloží študijné oddelenie. 

 

D)  PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV 

Dekan fakulty plánuje prijať pre akademický rok 2017/2018 na dennú formu štúdia 
prezenčnou metódou 305 študentov a kombinovanou metódou 145 študentov.  
 

Denná forma štúdia – prezenčná metóda 

  Názov študijného programu % podiel počet 

1. Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle  19% 60 

2. Integrovaná bezpečnosť  10% 30 

3. Materiálové inžinierstvo  7% 20 

4. Obrábanie a tvárnenie 5% 15 

5. Personálna práca v priemyselnom podniku 13% 40 

6. Počítačová  podpora návrhu a výroby  16% 50 

7. Priemyselné manažérstvo  13% 40 

8.  Výrobné technológie a výrobný manažment 7% 20 

9. Výrobné zariadenia a systémy 5% 15 

10. Zváranie a spájanie materiálov 5% 15 

  100% 305 
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Denná forma štúdia – kombinovaná  metóda 

  Názov študijného programu % podiel počet 

1. Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle  14% 20 

2. Integrovaná bezpečnosť  14% 20 

3. Materiálové inžinierstvo  7% 10 

4. Obrábanie a tvárnenie 3% 5 

5. Personálna práca v priemyselnom podniku 17% 25 

6. Počítačová  podpora návrhu a výroby  14% 20 

7. Priemyselné manažérstvo  14% 20 

8.  Výrobné technológie a výrobný manažment 7% 10 

9. Výrobné zariadenia a systémy 7% 10 

10. Zváranie a spájanie materiálov 3% 5 

  100% 145 

 
 

E)     POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA
  
 
Denná forma štúdia – elektronicky podaná prihláška: 

a) štúdium v štátnom jazyku   20 € 
b) štúdium v anglickom jazyku   80 € 

 
Denná forma štúdia – doručená papierová prihláška na tlačive MŠ SR: 

a) štúdium v štátnom jazyku   50 € 
b) štúdium v anglickom jazyku   80 € 

 
 
 
 
Schválené vo Vedení MTF STU dňa: 18. 1. 2017  
 

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka 
dekan  MTF STU 

 
 
 
 
Schválené v AS MTF STU dňa: 15. 2. 2017 

              doc. Ing. Milan Naď, CSc. 
   predseda AS MTF STU 

 


