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Akademický senát MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave na svojom zasadnutí dňa 
01.12.2021 v súlade s §27 ods 1 písm. h) a § 57 Zákona o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z. z. a v súlade s čl. 4 Vnútorného predpisu STU 
5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, 
druhého a tretieho stupňa na STU zo dňa 25.06.2013, v znení dodatku č. 1 zo dňa 
26.06.2017 schválil 

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 
na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2022/2023 

 
 

(A)   Zásady prijímacieho konania 
(B)   Povinné prílohy k prihláške 
Príloha č. 1  Kritériá pre prijímanie uchádzačov  
 

(A)   ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA  
 

1. Informáciu o prijímacom konaní zverejní fakulta najneskôr do 20. septembra 
v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má 
štúdium začať.  

2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium 
študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  

3. Fakulta umožňuje uchádzačovi podanie elektronickej prihlášky bez zaručeného 
elektronického podpisu využitím Akademického informačného systému (ďalej 
„AIS“). Elektronická prihláška musí byť podaná uchádzačom v informačnom 
systéme v termíne podľa harmonogramu prijímacieho konania.  

4. Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na 
tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR do určeného termínu. 

5. Uchádzač si pri podávaní prihlášky na štúdium vyberá študijný program 
a metódu štúdia. Niektoré študijné programy sú realizované ako moduly, 
uchádzač sa v tom prípade prihlasuje na konkrétny modul študijného programu. 

6. Doklady priložené k prihláške na štúdium sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú 
súčasťou dokladov uchádzača o štúdium a sú archivované v zmysle 
Registratúrneho poriadku STU.  

7. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza pri podaní 
prihlášky do termínu určeného na prijímanie prihlášok. V prípade nezaplatenia 
poplatku bude uchádzačovi doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre 
nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium. Poplatok ani časť poplatku po 
termíne podania prihlášok nebude uchádzačovi vrátený.  

8. Dekan fakulty vymenuje minimálne 5-člennú komisiu dekana pre prijímanie 
uchádzačov na bakalárske štúdium (ďalej „komisia“), v ktorej je spravidla 
zastúpený prodekan pre vzdelávanie, predseda AS fakulty, zástupca študentov v 
AS a ďalší členovia. Komisia preverí splnenie podmienok uchádzačov 
o bakalárske štúdium na MTF STU.  
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9. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacích skúšok. Komisia bude posudzovať 
spôsobilosť uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov zo štúdia na strednej 
škole, a výsledkov v stredoškolskej odbornej činnosti.   

10. Uchádzači budú prijímaní na štúdium študijných programov v dennej forme 
štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou vzdelávania, ktoré budú 
uskutočňované výlučne v sídle fakulty v Trnave (ďalej len „štúdium v Trnave“) 
a na štúdium študijných programov, ktorých výučba vybraných predmetov bude 
uskutočňovaná na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom, na výučbovom 
stredisku v Brezne, alebo na výučbovom stredisku v Leviciach (ďalej len „štúdium 
na výučbovom stredisku“). 

11. Na štúdium na výučbovom stredisku budú uchádzači prijímaní na vybrané 
študijné programy a vo vybraných študijných programoch na moduly v rámci 
študijného programu. V prípade nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov 
(menej ako 20) na štúdium na výučbovom stredisku pre danú metódu 
vzdelávania môže dekan fakulty na odporučenie prijímacej komisie rozhodnúť 
o neotvorení výučby v danej metóde vzdelávania na výučbovom stredisku, 
prípadne o prijatí uchádzačov na štúdium rovnakého študijného programu 
uskutočňovaného v Trnave.  

12. V prípade nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov (menej ako 10) na 
štúdium na určitý študijný program (resp. modul) a metódu vzdelávania v 
Trnave, môže dekan fakulty na odporučenie komisie rozhodnúť o neotvorení 
tohto študijného programu (resp. modulu), v danej metóde vzdelávania. 
Prijatému uchádzačovi bude ponúknutá možnosť zapísať sa na štúdium v inom 
študijnom programe (resp. module) uskutočňovanom na fakulte, prípadne 
v rovnakom študijnom programe v inej metóde vzdelávania. 

13. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač v prijímacom konaní získať, je 
100. Prostredníctvom akademického informačného systému sa zostaví osobitne 
kvalitatívne poradie uchádzačov pre jednotlivé metódy vzdelávania podľa 
študijných programov pre štúdium v Trnave a pre štúdium na výučbovom 
stredisku podľa získaného počtu bodov.   

14. O prijatí uchádzačov na štúdium na jednotlivé metódy vzdelávania podľa 
študijných programov v Trnave a na výučbovom stredisku rozhoduje dekan na 
základe kvalitatívnych zoznamov uchádzačov podľa bodu 11, ktoré predkladá  
komisia dekanovi, berúc pritom do úvahy plánované počty prijatých uchádzačov 
a počty prihlásených na jednotlivé študijné programy. Rozhodnutie dekana 
o prijatí/neprijatí na štúdium bude písomne oznámené uchádzačom. 

15. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
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.  

16. V prípade nedostatočného počtu zapísaných uchádzačov dekan fakulty môže 
vyhlásiť II. kolo prijímacieho konania. 

17. Dekan fakulty môže rozhodnúť o predĺžení termínu na podávanie prihlášok na 
štúdium v I. aj v II. kole prijímacieho konania.  

18. Prijímacie konanie končí vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania, v 
prípade žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania 
vydaním rozhodnutia o preskúmaní žiadosti. Uchádzač môže podať žiadosť o 
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preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal (dekanovi fakulty) v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho 
doručenia (Zákon 131/2002, § 58, odst.8).  

 
 

 (B)   POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE  
 

 Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
(ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, 
z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok 
uhradený) doručí iba ten uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania online platobnou kartou v aplikácii 
elektronickej prihlášky v AIS, resp. neuviedol správny variabilný symbol pri 
platbe bankovým prevodom  

 Životopis 

 Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2022, priložia výpis známok z výročných 
vysvedčení za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné 
štúdium), potvrdený príslušnou strednou školou. Overené kópie vysvedčenia 
(notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a maturitného 
vysvedčenia doručia bezprostredne po skončení štúdia na príslušnej strednej 
škole.   

 Uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2022, priložia overené kópie 
(notárom alebo matrikou) všetkých stredoškolských výročných vysvedčení 
a maturitného vysvedčenia. 

 Uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium na strednej škole 
v zahraničí, priložia doklad o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu 
s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným okresným úradom v sídle 
kraja podľa miesta ich pobytu v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z.  
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Overený doklad o účasti na odborných súťažiach – ak má uchádzač k dispozícii. 
 
 

 
Schválené vo Vedení MTF STU dňa 16.11.2021 

 
                     prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

           dekan fakulty 
Schválené v AS MTF STU dňa 01.12.2021  
 

             doc. Ing. Milan Naď, CSc. 
       predseda AS MTF STU 
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Príloha č. 1  

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na I. stupeň štúdia – 2022/2023 

 
Uchádzači  sú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe nasledovných kritérií: 
 
A. Študijné výsledky na strednej škole: 
 

1. Celkový priemer zo SŠ (na základe výročných vysvedčení) od hodnoty 3,6 do 1,0 
sa lineárne vyjadruje v rozsahu od 0 po 42 bodov. 

2. Priemer z profilujúcich predmetov na základe výročných vysvedčení (jedným 
predmetom je matematika, druhým predmetom je fyzika alebo chémia); váha 
kritéria max. 48 bodov. 

Pre každý profilujúci predmet sa bodovo ohodnotia možné známky: 1.....(6 
bodov), 2.....(4 body), 3.....(2 body), 4.....(0 bodov) a spočítajú sa body za známky 
v jednotlivých ročníkoch.  

Uchádzačovi, ktorý počas štúdia neabsolvoval predmet s názvom Fyzika, môžu 
mu byť pridelené body za niektorý z predmetov častí fyziky. 

V prípade 5-ročného stredoškolského štúdia sa hodnotia študijné výsledky 
z posledných štyroch ročníkov.  

 
B. Výsledky v stredoškolskej odbornej činnosti: 

 

Typ súťaže Počet bodov 

a) účastník  odborných súťaží okresného kola 3 body 

b) za 3. miesto v okresnom kole odborných súťaží 4 body 

c) za 2. miesto v okresnom kole odborných súťaží 5 bodov 

d) za 1. miesto v okresnom kole odborných súťaží 6 bodov 

e) účastník krajského, celoštátneho, medzinárodného kola 
odborných súťaží: 7 bodov 

3. miesto 8 bodov 

2. miesto 9 bodov 

1. miesto 10 bodov 

 
Celkový počet bodov v prijímacom konaní sa určí podľa vzťahu: 
BODY= A1 + A2 + B. 

 


