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Pretože s nami:

• patríš k najlepším:
	 ...	podľa	rebríčkov	*	sme	jednotkou	v	SR	

pre	štúdium	techniky,	chemických	vied,	
informačných	technológií,	počítačových	
vied	a	elektrotechniky...	

• ideš do sveta
	 ...	naše	fakulty	majú	aj	medzinárodné	

akreditácie.	Spolupracujeme	so	
stovkami	univerzít	v	zahraničí,	aby	sme	
uľahčili	študentom	výber	študijného	
pobytu	či	stáže	vonku.	A	študentov	
na	stáži	podporujeme	štipendiom...

• máš prácu istú 
	 ...	podľa	personálnych	portálov	majú	

zamestnávatelia	najväčší	záujem	
o	absolventov	STU.	Naši	absolventi	
majú	na	trhu	práce	takmer	nulovú	
nezamestnanosť,	ich	nástupné	platy	
sú	bezkonkurenčne	najvyššie	**...	

• získaš kontakty a nových priateľov 
	 ...	priatelia	na	celý	život	sa	získavajú	

najlepšie	na	škole	či	na	intráku.	Máme	
viac	ako	10-tisíc	študentov,	takže	
svoju	„krvnú	skupinu“	nájdeš	ľahko.	
A	z	Bratislavy	či	Trnavy	budeš	mať	
stále	blízko	domov	–	k	starým	známym	
i	k	rodine...

• sa zabávaš
	 ...	máme	športoviská	od	plavární	cez	

ihriská	na	volejbal,	futbal	aj	basketbal,	
fitká,	tenisové	kurty	až	po	lezeckú	
stenu.	Robíme	top	študentské	beánie	
a	lámavice	:).	Môžeš	sa	stať	členom	
nášho	umeleckého	súboru,	redakcie	
študentského	časopisu	či	niektorej	
zo	študentských	organizácií.	Alebo	
trebárs	aj	konštruovať	či	pilotovať	
formulu.

*		ARRA,	QS	World	University	Ranking,	THE	World	University	Ranking,	ARWU...
**		profesia.sk,	MŠVVaŠ	SR

Buď STU



Čo Ti ponúkame?

• atraktívne študijné programy 
na	výber	je	ich	celá	hromada	–	od	
A	ako	architektúra	cez	I	ako	informatika	
až	po	V	ako	výživa	...	a	množstvo	
ďalších	medzitým;	ich	štúdium	
v	štandardnej	dĺžke	je	bezplatné

• veľa štipendií  
väčšina	študentov	techniky	dostáva	
automaticky	odborové	štipko,	alebo	
ešte	aj	ďalšie	–	za	vynikajúce	štúdium,	
za	športové,	umelecké	či	vedecké	
súťaže,	za	študijný	pobyt	v	zahraničí

• online študijnú literatúru  
a softvér zadarmo 
študijnú	literatúru	vydanú	v	našom	
univerzitnom	vydavateľstve	si	sťahujú	
študenti	bezplatne;	k	dispozícii	je	
aj	softvér	MATLAB	či	virtuálna	knižnica

• aktívnu účasť vo výskume 
študenti	sú	partnermi	vo	výskume,	
spoluautormi	patentov,	riešia	zadania	
pre	prax...	a	to	v	obnovených	labákoch	
našich	fakúlt

• granty na výskum 
na	podporu	kvalitného	výskumu	
vyplácame	granty,	za	dobrý	výsledok	
a	skvelý	výskumný	článok	odmeňujeme

• spoluprácu s praxou 
máme	najviac	spoluprác	s	firmami,	
študenti	riešia	zadania	a	záverečné	
práce	v	spolupráci	s	biznisom;	dobrý	
nápad	sa	dá	rozbehnúť	vo	vlastnom	
startupe,	ktorý	podporí	náš	univerzitný	
inkubátor

• titul, ktorý nie je do šuplíka 
naši	absolventi	sú	za	najväčšími	
stavebnými	projektmi,	na	čele	IT	firiem;	
sú	podpísaní	pod	patentmi	na	špičkové	
roboty,	výrobné	linky	a	stroje,	či	
chemické	a	potravinárske	inovácie...

...	a	to	je	len	zopár	 
zásadných	dôvodov,	 
prečo	si	vybrať	STU...

...	čítaj	ďalej...
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Ktorým smerom sa vyberieš?

Ekonomika/manažment       
Prírodné vedy           
Umenie 
Technika a informatika           

 Stavebná fakulta 
 Strojnícka fakulta  
 Fakulta elektrotechniky 

a informatiky  
 Fakulta chemickej 

a potravinárskej technológie 
 Fakulta architektúry a dizajnu
 Materiálovotechnologická 

fakulta (so	sídlom	v	Trnave) 
 Fakulta informatiky 

a informačných technológií 
 Ústav manažmentu

Univerzita	je	miesto,	kde	sa	spája	vzdelanie	
so	zábavou.	Odmenou	za	prácu	počas	
semestra	je	voľný	čas,	ktorý	môžeš	venovať	
svojim	aktivitám,	a	navyše,	pri	dobrom	
rozvrhnutí	času	sa	určite	neukrátiš	o	žiadnu	
zábavu.	Ale	nezabúdaj,	všetko	je	len	v	Tvojich	
rukách.	O	čo	sa	nepričiníš	sám,	to	nezískaš	
len	tak	ľahko.	A	čo	platí	vo	všeobecnosti?	 
Obdobie	strávené	na	univerzite	patrí	k	tým	
najkrajším	v	živote	:)

www.stuba.sk
fb.com/univerzita
instagram.com/stubratislava

STU v Bratislave
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Bakalárske štúdium (denné) Prihlášky
FEI Aplikovaná	informatika 4/30/23

MTF Aplikovaná	informatika	
a	automatizácia	v	priemysle 4/30/23

SjF Aplikovaná	mechanika	
a	mechatronika 3/31/23

FAD Architektúra	a	urbanizmus	*
(prihláška	v	AJ:	5/31/23) 11/30/22

SjF Automatizácia	a	informatizácia	
strojov	a	procesov 3/31/23

FEI Automobilová	mechatronika 4/30/23

SjF Automobily	a	mobilné	
pracovné	stroje 3/31/23

FCHPT
Biochémia	a	biofyzikálna	
chémia	pre	farmaceutické	
aplikácie	**

4/30/23

FCHPT Biotechnológia	** 4/30/23
SvF Civil	Engineering* 4/30/23
FAD Dizajn 11/30/22
FEI Elektroenergetika 4/30/23
FEI Elektronika 4/30/23
FEI Elektrotechnika 4/30/23

SjF Energetické	stroje	
a	zariadenia 3/31/23

SjF Environmentálna	výrobná	
technika 3/31/23

SvF Geodézia	a	kartografia 4/30/23

FCHPT Chémia,	medicínska	chémia	
a	chemické	materiály	** 4/30/23

FCHPT Chemické	inžinierstvo	** 4/30/23

FEI Informačné	a	komunikačné	technológie 4/30/23

FIIT Informatika	** 3/31/23
MTF Integrovaná	bezpečnosť 4/30/23

ÚM Investičné	plánovanie	
v	priemyselnom	podniku	* 4/30/23

Bakalárske štúdium (denné) Prihlášky

SvF Inžinierske	konštrukcie	
a	dopravné	stavby 4/30/23

FEI Jadrové	a	fyzikálne	inžinierstvo 4/30/23

SvF Krajinárstvo	a	krajinné	
plánovanie 4/30/23

SvF Matematicko-počítačové	
modelovanie 4/30/23

MTF Materiálové	inžinierstvo 4/30/23

MTF
Mechatronika	
v	technologických	
zariadeniach

4/30/23

SjF Meranie	a	manažérstvo	
kvality	v	strojárstve 3/31/23

MTF Počítačová	podpora	
výrobných	technológií 4/30/23

FCHPT Potraviny,	výživa,	kozmetika	** 4/30/23

SvF Pozemné	stavby	
a	architektúra 4/30/23

SjF Prevádzkový	technik	
dopravnej	a	výrobnej	techniky 3/31/23

MTF Priemyselné	manažérstvo 4/30/23
ÚM Priestorové	plánovanie	* 4/30/23

FCHPT Riadenie	procesov	** 4/30/23
FEI Robotika	a	kybernetika 4/30/23

SjF Strojárske	technológie	
a	materiály 3/31/23

SjF Technika	ochrany	životného	
prostredia 3/31/23

SvF Technológie	a	manažérstvo	
stavieb 4/30/23

SvF Vodné	stavby	a	vodné	
hospodárstvo 4/30/23

MTF Výrobné	technológie 4/30/23
MTF Výrobné	zariadenia	a	systémy 4/30/23

*		aj	v	anglickom	jazyku		/		**		aj	ako	konverzný	(prvý	ročník	slúži	na	doplnenie	znalostí	z	chémie,	
matematiky,	fyziky,	programovania)

Študijné
programy
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Prihlasuješ	sa	na	konkrétny	študijný	program.	Prijímanie	študentov	 
a	registrácia	prihlášok	na	štúdium	je	realizovaná	priamo	na	fakultách.

Prihláška *
je	elektronická	a	môžeš	si	ju	podať	naraz	aj	na	viac	fakúlt	či	študijných	programov. 

Poplatky *
treba	uhradiť	za	každú	podanú	prihlášku,	pričom	niektoré	fakulty	umožňujú	 
podanie	prihlášky	na	2	alternatívne	študijné	programy	súčasne:
20 €	 študijný	program	v	slovenskom	jazyku
40 €	 študijný	program	v	anglickom	jazyku	 
		 študijný	program	v	slovenskom	jazyku		  
80 €		 študijný	program	v	anglickom	jazyku		   

Prílohy k prihláške *
• životopis
• koncoročné	vysvedčenia	potvrdené	strednou	školou	alebo	ich	overené	kópie
• overená	kópia	maturitného	vysvedčenia	(stačí	doručiť	dodatočne)
• doklad	o	zaplatení	poplatku	(iba	ak	nebol	zaplatený	cez	e-prihlášku	v	informačnom	systéme)
• potvrdenie	o	zdravotnej	spôsobilosti  
• elektronická	verzia	portfólia	domácich	prác		
• overené	kópie	diplomov	a	ocenení,	získaných	za	výsledky	v	stredoškolskej	činnosti
• uznanie	rovnocennosti	dokladu	o	ukončenom	stredoškolskom	vzdelaní	(vydáva	okresný	

úrad)	a	ekvivalenciu	známok	(vykoná	študijné	oddelenie)	–	pokiaľ	si	študoval/a	v	zahraničí

Podmienky prijatia *
nie	sú	na	všetkých	fakultách	rovnaké	a	môžu	sa	líšiť	
v	rôznych	detailoch,	ako	termín	podania	prihlášky,	výška	
poplatkov,	prílohy	k	prihláške,	konanie	a	termín	prijímacej	
skúšky,	rozsah	talentovej	skúšky		  	atď. 

Celá	administratíva	spojená	s	prijímacím	konaním	prebieha	
na	fakultách.	Ak	máš	teda	akékoľvek	otázky	súvisiace	
s	prijímacím	konaním	alebo	iné	nejasnosti,	kontaktuj	
priamo	študijné/pedagogické	oddelenie	tej	fakulty,	
na	ktorú	si	podávaš	prihlášku	(teda	vyberáš	si	konkrétny	
študijný	program).

Ako začať 
študovať na STU

*		Podrobné	informácie	
o	prijímacom	konaní	nájdeš	

na	webstránkach	STU	
alebo	príslušnej	fakulty/

univerzitného	ústavu



Určite	poznáš	stavby	ako	Vodné	dielo	Gabčíkovo,	Tunel	Sitina,	Zimný	štadión	O.	Nepelu,	
bratislavské	mosty	cez	Dunaj	–	Most	SNP,	Apollo,	Lanfranconi	či	novostavbu	SND	
a	Euroveu,	nákupné	centrá	Aupark	v	Žiline	i	v	Piešťanoch.	K	tomu,	aby	boli	postavené,	
prispeli	pedagógovia,	výskumníci	a	absolventi	práve	tejto	fakulty.	Mimochodom,	je	to	
najstaršia	fakulta	technického	zamerania	na	Slovensku,	napriek	tomu	Ťa	naučí	pracovať	
s	najmodernejšími	technológiami.

	 Radlinského	11,	810	05	Bratislava 
 www.svf.stuba.sk  |  www.stavebnarevolucia.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• niektoré	študijné	programy	môžeš	študovať	iba	u	nás	(napr.	tie	so	zameraním	 

na	vodu	a	vodné	hospodárstvo	máme	ako	jediní	na	Slovensku)
• k	dispozícii	máš	jednu	z	najmodernejších	akademických	knižníc	v	strednej	Európe,	

ako	aj	prístup	zadarmo	k	najvýznamnejším	svetovým	informačným	zdrojom,	databázam,	
normám	a	programom

• priamo	počas	štúdia	môžeš	využívať	najmodernejšie	technológie,	prechádzať	sa	vo	svojich	
návrhoch	s	okuliarmi	na	virtuálnu	a	rozšírenú	realitu,	zameriavať	existujúce	objekty	
pomocou	dronu	a	mnohé	ďalšie

• v	rámci	štúdia	riešiš	zadané	úlohy	v	laboratóriách	so	špičkovým	vybavením,	spolupracuješ	
na	významných	stavebných	projektoch	alebo	pri	výskume	a	popri	štúdiu	praxuješ

• po	ukončení	štúdia	Ťa	čaká	takmer	100	%-né	uplatnenie	s	platom	presahujúcim	priemer	
minimálne	o	400	€

BUDÚCNOSŤ 
MODERNÉ TECHNOLÓGIE 
UMELÁ INTELIGENCIA 
UDRŽATEĽNOSŤ 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

    Stavebná 
  fakulta 

Stačí	nasnímať	QR	kód	
mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
projektantom	budov,	geodetom,	statikom,	
vodohospodárom,	matematikom,	
stavbyvedúcim,	súdnym	znalcom,	
projektantom	ciest,	mostov,	železníc	
a	tunelov,	urbanistom,	hydrotechnikom,	
fotogrametrom,	programátorom,	
rozpočtárom	a	prípravárom	stavieb,	
zamestnancom	štátnej	správy	povoľujúcim	
stavby,	odborníkom	na	vykurovanie,	
vetranie	alebo	zdravotnú	techniku,
…	a	môžeš	sa	venovať	aj	mnohým	ďalším	
zaujímavým	profesiám…

ALŽBETA KRAUSOVÁ
študijný program:  
Pozemné stavby a architektúra
Už odmalička ma bavila matematika, 
fyzika a umenie. Stavebníctvo je odbor, 
v ktorom sa všetky tieto oblasti stretávajú, 
a tak sa im môžem počas štúdia 
i v praxi venovať naplno. 
Poskytuje mnoho smerov, 
z ktorých si študent môže 
vybrať, keď sa rozhoduje 
pre svoje životné 
povolanie. Zároveň 
vie, že na trhu práce 
si určite nájde uplatnenie 
v odbore. Čerešničkou 
na torte je, že naše výtvory 
tu budú verejne stáť najbližších 50 
či 100 rokov a budeme ich môcť ukázať 
našim deťom a vnúčatám. Štúdium 
na STU som si vybrala, pretože naša 
univerzita poskytuje najlepšie technické 
vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku. 
Na fakulte máme zaujímavé laboratóriá, 
v ktorých si môžeme vyskúšať teoretické 
znalosti a s našimi projektmi sa môžeme 
zúčastniť rôznych študentských súťaží.

DOD
9. 2. 2023

PRIHLÁŠKY

30. 4. 2023
8. 8. 2023
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Zaujíma	Ťa	technika,	autá,	3D	tlač,	robotika	a	ďalšie	moderné	technológie	budúcnosti?	
Potom	si	na	správnom	mieste.	Na	to,	aby	si	študoval/a	na	svetovej	úrovni,	Ti	stačí	zostať	
na	Slovensku.	Pripoj	sa	k	nám	a	staň	sa	expertom	na	SMART	MOBILITY,	digitalizáciu,	 
industry	4.0	a	inovácie.	Naučíme	Ťa	riadiť	nielen	roboty,	ale	aj	vlastnú	firmu.	Vďaka	štúdiu	
na	tejto	fakulte	sa	môžeš	pripojiť	k	lídrom	vývoja	autonómnej	dopravy.

	 Nám.	slobody	17,	812	31	Bratislava	1 
 www.sjf.stuba.sk  |  www.studujstrojarinu.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• sme	prvá	fakulta	na	Slovensku,	ktorá	realizuje	vývoj	technológií	pre	smart	autonómne	

vozidlá	a	dopravné	prostriedky
• strojarina	je	hneď	druhým	najžiadanejším	odborom	pre	prax
• bakalárske	štúdium	môžeš	absolvovať	aj	v	angličtine
• popri	štúdiu	môžeš	pracovať	vďaka	našim	zaujímavým	partnerom	z	praxe
• máme	výbornú	spoluprácu	s	najvýznamnejšími	spoločnosťami	z	automobilového	

a	strojárskeho	priemyslu
• môžeš	sa	stať	členom	formula	tímu	a	súťažiť	na	známych	okruhoch
• po	skončení	štúdia	máš	prácu	takmer	100	%-ne	istú,	pričom	priemerný	nástupný	plat	

absolventa	je	viac	ako	1	700	€

INDUSTRY 4.0.
INOVÁCIE
SMART MOBILITA
DIGITALIZÁCIA
KONŠTRUKCIA STROJOV

    Strojnícka 
  fakulta 

Stačí	nasnímať	QR	kód	
mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
programátorom	výrobných	systémov,	
programátorom	robotov,	technickým	
inžinierom,	konštruktérom,	vývojárom,	
technológom,	procesným	inžinierom,	
manažérom	firmy,	alebo	môžeš	začať	
sám	podnikať	(startup)

PATRIK DOLEŽAL
študijný program:  
Meranie a manažérstvo kvality 
v strojárstve
„Až do posledného ročníka na gymnáziu 
som nevedel, na ktorú vysokú školu ísť ďalej. 
No po zamyslení sa, že strojársky 
priemysel nie je ničím limitovaný 
a v budúcnosti bude mať 
tendenciu rozvíjať sa viac 
a viac, vyhrala u mňa 
Strojnícka fakulta STU. 
A svoje rozhodnutie 
určite neľutujem. Počas 
štúdia sa študenti rozvinú 
nielen vedomostne, ale 
aj ľudsky. Strojári sú navyše 
na pracovnom trhu takí žiadaní, 
že o prirodzený prechod do atraktívneho 
a dobre ohodnoteného zamestnania netreba 
mať obavy. Univerzita ponúka počas 
akademického roka veľa študentských akcií, 
na ktorých si môžeme plnými dúškami užiť 
pravý študentský život.”

DOD
február 2023

PRIHLÁŠKY

31. 3. 2023
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Ak	Ťa	fascinujú	roboty,	mobily	či	iné	multimediálne	vychytávky,	obnoviteľné	zdroje	energie,	
elektronika	v	automobiloch,	vesmírne	družice,	informačné	a	komunikačné	systémy,	umelá	
inteligencia,	internet	vecí	alebo	iné	moderné	technologické	zázraky,	tak	vôbec	neváhaj.	
Na	tejto	fakulte	sa	o	nich	určite	dozvieš	najviac.

 Ilkovičova	3,	812	19	Bratislava	1 
 www.fei.stuba.sk  |  www.matozmysel.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• v	každom	študijnom	programe	kladieme	veľký	akcent	na	informačné	technológie	 

a	ich	aplikáciu	v	praxi
• naši	experti	na	kryptografiu	a	informačné	technológie	získali	cenu	NATO	 

za	vynikajúci	projekt	v	oblasti	šifier
• budeš	sa	učiť	priamo	v	špičkovo	vybavených	laboratóriách;	u	nás	sídlia	Národné	centrum	

robotiky,	Medzinárodné	laserové	centrum,	Laboratórium	elektromagnetickej	kompatibility,	
najväčšie	čisté	priestory	na	Slovensku	a	mnoho	ďalších

• môžeš	sa	tešiť	aj	na	moderné	priestory	fakulty,	ktoré	prešli	generálnou	rekonštrukciou
• u	nás	môžeš	študovať	kozmické	inžinierstvo;	a	to,	čo	znamená	viesť	misiu	na	Mars	 

Ťa	bude	učiť	priamo	naša	hosťujúca	profesorka	Michaela	Musilová
• aj	Ty	môžeš	spolupracovať	na	projektoch	zachraňujúcich	ľudské	životy	–	vyvíjať	aplikácie	

do	nemocníc	alebo	programovať	drony,	ktoré	zasahujú	na	nebezpečných	miestach

INFORMATIKA 
INOVÁCIE 
ROBOTY 
BUDÚCNOSŤ 
VESMÍR

    Fakulta 
  elektrotechniky 
  a informatiky Stačí	nasnímať	QR	kód	

mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
vývojárom	informačných	systémov,	
programátorom	robotov,	elektronikom,	
elektroenergetikom,	web	developerom,	
mechatronikom,	bezpečnostným	
analytikom,	jadrovým	inžinierom,	
manažérom	technologickej	firmy,	 
meracím	technikom	a	mnohé	iné...

JAKUB ŠÍP
študijný program:  
Aplikovaná informatika
„Výber VŠ mi zabral asi celý posledný 
rok na strednej. Vedel som, že chcem 
pokračovať, a tiež, že ma vždy bavila 
technika, ale nevedel som, čo presnejšie. 
Vtedy sa začala moja púť 
po dňoch otvorených dverí, 
kde som svoj výber 
skresal na fakulty STU 
– presnejšie FEI a FIIT, 
pretože mi ukázali, 
čo všetko mi svet IT 
ponúka a že ma naň 
vedia pripraviť. Od toho 
momentu sa venujem 
programovaniu, aj keď sú 
obdobia, kedy by som to celé nechal. 
No rozhodne neľutujem svoj výber, pretože 
cítim, že ma to posúva ďalej a otvára nové 
možnosti uplatnenia. Okrem vedomostí 
som tu spoznal kopu dobrých kamarátov, 
lebo aj o tom je štúdium na výške.“

DOD
info na webe fakulty 

PRIHLÁŠKY

30. 4. 2023
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Chémia	je	v	každom	priemyselnom	odvetví,	a	to	nielen	na	Slovensku.	Najskôr	sa	naučíš	
základy	chémie	a	to,	ako	ju	využívame	v	chemickom	a	potravinárskom	priemysle.	Potom	
si	vyberieš	niektorú	zo	špecializácií	(ako	napr.	biotechnológie,	biochémiu	a	biomedicínu,	vývoj	
nových	liekov,	zdravú	výživu	a	kozmetiku,	ochranu	životného	prostredia,	výrobu	anorganických	
a	organických	materiálov,	záchranu	kultúrnych	pamiatok,	polygrafiu,	riadenie	procesov...).	 
Naša	široká	ponuka	vzdelania	je	na	Slovensku	unikátna,	spolu	s	následným	uplatnením	
v	chémii	a	potravinárstve.

  Radlinského	9,	812	37	Bratislava 
  www.fchpt.stuba.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
•	 robíme	všetko	preto,	aby	si	chémiu	nielen	študoval,	ale	aj	pochopil;	 

potom	zistíš,	že	vôbec	nie	je	ťažká
•	 naučíme	Ťa,	že	chémia	je	tu	na	to,	aby	pomáhala	a	chránila;	 

potom	v	nej	nájdeš	ďalší	zmysel
•	 vývoj	a	výskum	nového	bez	poznania	chémie	nie	je	možný;	ktokoľvek	z	nás	môže	niečo	

nové	a	užitočné	objaviť,	musí	však	aspoň	trochu	chémii	rozumieť
•	 naše	laboratóriá	pred	vami	nikdy	nebudeme	zamykať;	zamkli	by	sme	v	nich	nielen	prístroje,	

ale	aj	ich	zmysel
•	 škola	nie	je	iba	o	štúdiu,	ale	aj	o	študentských	akciách,	priateľstvách	a	vzťahoch;	 

aj	toto	Ti	pomôže	stať	sa	úspešným,	uplatniteľným	a	spokojným	absolventom...

CHÉMIA  |  PROCESY A TECHNOLÓGIE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  |  NOVÉ MATERIÁLY
ZDRAVÉ POTRAVINY

    Fakulta 
  chemickej 
  a potravinárskej 
  technológie 

Stačí	nasnímať	QR	kód	
mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
Uplatníš	sa	ako	projektant,	dodávateľ	
a	prevádzkovateľ	chemických,	
biochemických	a	potravinárskych	
výrob;	vývojár	a	výskumník	vo	všetkých	
oblastiach	chémie	(chémie,	ktorá	nielen	
efektívne	vyrába,	ale	aj	chráni	životné	
prostredie);	špecialista	v	analytických	
a	monitorovacích	laboratóriách;	obchodný	
zástupca	distribučných	firiem	aktívnych	
v	oblasti	chémie	a	potravinárstva	atď.	
Ale	aj	štátna	a	miestna	správa	či	školstvo	
potrebujú	odborníkov	vzdelaných	v	chémii	
jej	technológiách.

ADRIÁN BAJNOK
študijný program:  
Technológia ochrany životného prostredia
„Vždy som najviac vynikal v biológii a chémii. 
Keď som z nich úspešne zmaturoval, mal 
som jasný cieľ: nájsť vysokú školu, na ktorej 
môžem rozvíjať to, čo ma baví. Podal som 
si jedinú prihlášku – na FCHPT 
STU. Moje začiatky boli ťažké 
a moje výsledky vyslovene 
podpriemerné. Zo štúdia 
sa však stala životná výzva, 
čo ma motivovalo začať 
na sebe tvrdo pracovať. 
Aktuálne študujem 
ochranu vody a životného 
prostredia, čo ideálne spája 
moje obľúbené predmety 
a uplatniteľnosť v praxi. Vďaka 
možnostiam, ktoré mi táto škola ponúka, 
a poctivej príprave som študoval posledný 
semester v zahraničí. Tam absolvujem 
ako  junior konzultant aj odbornú prax 
v environmentálnej firme. Dnes už viem 
zhodnotiť, že štúdiom na FCHPT som získal 
adekvátny teoretický i praktický základ 
porovnateľný so študentmi v  zahraničí. 
Neviem si predstaviť štúdium na lepšej škole 
a svoje rozhodnutie jednoznačne neľutujem.“

DOD
január 2023 (Chemweek)
jún 2023 (Chemshow)

PRIHLÁŠKY

30. 4. 2023
10. 8. 2023

15



Chceš robiť	svoje	okolie	estetickým	a	funkčným?	S	architektúrou,	urbanizmom	a	dizajnom	
máš	dvere	otvorené	do	celého	sveta.	Ak	Ťa	láka	spojenie	umenia	a	techniky,	tu	sa	dozvieš	
a	naučíš	všetko,	čo	k	tomu	budeš	v	živote	potrebovať.

 Námestie	slobody	19,	812	45	Bratislava	1 
 www.fad.stuba.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• ponúkame	jedinečné	spojenie	umenia,	techniky	a	vedy
• niektoré	študijné	programy	môžeš	študovať	len	u	nás
• štúdium	prepájame	s	praxou,	budeš	spolupracovať	s		medzinárodnými	zahraničnými	

a	domácimi	firmami,	súkromným	sektorom	a	aj	mestskými	celkami
• predmety	a	ateliéry	si	vyberáš	podľa	svojich	záujmov	a	predstáv
• s	nami	máš	možnosť	vycestovať	a	vybrať	si	z	viac	ako	50	zahraničných	univerzít,	 

kde	môžeš	absolvovať	rok	štúdia
• ponúkame	Ti	každoročné	zájazdy	na	veľtrhy	dizajnu,	letné	školy	architektúry	 

v	Banskej	Štiavnici,	návštevu	Benátskeho	bienále	a	množstvo	workshopov,	 
ktorých	súčasťou	môžeš	byť

Táto	fakulta	prijíma	študentov	iba	na	základe	vykonania	prijímacej	skúšky.	 
Jej	základnou	súčasťou	je	jej	talentová	časť,	ktorú	musí	absolvovať	každý	uchádzač.

ARCHITEKTÚRA
DIZAJN
URBANIZMUS
INOVÁCIE
UDRŽATEĽNOSŤ

    Fakulta 
  architektúry 
  a dizajnu Stačí	nasnímať	QR	kód	

mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
architektom,	urbanistom,	produktovým	
dizajnérom,	interiérovým	dizajnérom,	
scénografom;	rovnako	sa	uplatníš	
v	kreatívnom	priemysle	–	v	grafických	 
alebo	kreatívnych	štúdiách

ALEXANDRA OČKOVÁ
študijný program:  
Architektúra a urbanizmus
„Odmalička som chodila na výtvarnú 
výchovu a neskôr na ZUŠ. Bolo to moje 
najväčšie hobby. Taktiež ma vždy bavila 
matematika. Pre architektúru 
som sa rozhodla, pretože 
som chcela študovať 
niečo, kde sa spája 
umenie s technickými 
predmetmi. Vybrala 
som si FAD na STU, 
pretože má dobré renomé 
a sídli v Bratislave. Som 
veľmi rada, že môžem 
študovať na tejto fakulte, 
kde som sa naučila veľa nových 
a zaujímavých vecí, ktoré sa mi zídu  
v praxi. Naša fakulta má svoje čaro  
– je to jedinečná škola s úžasnými ľuďmi 
aj akciami.”

DOD
november 2022

PRIHLÁŠKY

30. 11. 2022
31. 5. 2023
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Poznáš	najznámejšiu	slovenskú	firmu	zaoberajúcu	sa	výrobou	antivírusových	programov?	
Jej	spoluzakladateľ	je	absolvent	našej	fakulty.	U	nás	vznikol	prvý	univerzitný	vedecký	park	
na	Slovensku.	Ponúkame	širokú	paletu	študijných	programov	od	počítačovej	podpory	
výrobných	technológií,	aplikovanej	informatiky	a	mechatroniky,	kvality,	personálnej	
práce	a	priemyselného	manažmentu		až	po	štúdium	materiálov,	bezpečnosť,	požiarne	
či	environmentálne	inžinierstvo.

	 J.	Bottu	25,	917	24	Trnava 
 www.mtf.stuba.sk  |  www.studujmtf.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• v	našom	kampuse	je	všetko	na	jednom	mieste:	výučbové	miestnosti,	laboratóriá,	

ubytovanie,	jedáleň...	a	všetky	tieto	priestory	sú	zrekonštruované;	máme	športoviská	
aj	botanickú	záhradu,	pripravujeme	rekonštrukciu	plavárne	či	dobudovanie	multifunkčných	
ihrísk	a	crossfitového	cvičiska...

• nájdeš	tu	excelentné	študijné	podmienky	a	prístup	zdarma	k	najnovším	verziám	Office	365,	
kompletný	Google	Workspace,	univerzitnú	licenciu	MATLABu,	produkty	Autodesk	 
(Autocad,	Fusion	360,	Inventor,	Powershape...)

• v	celom	areáli	je	bezplatné	pripojenie	na	wifi,	môžeš	využívať	študentské	tlačiarne,	 
študijnú	literatúru	máš	k	dispozícii	v	elektronickej	podobe	zdarma

• môžeš	získať	štipendiá	–	odborové	(už	v	I.	roku	štúdia	vo	vybraných	odboroch),	 
sociálne,	prospechové,	mimoriadne	(celková	suma	môže	byť	až	2	250	€)

• môžeš	sa	zapojiť	do	výskumnej	činnosti,	a	to	v	rámci	rôznych	projektov
• v	spolupráci	s	podnikmi	organizujeme	akcie	zamerané	na	uplatnenie	našich	budúcich	

absolventov;	vďaka	akcii	JOB	DAY	môžeš	získať	aktuálne	informácie	o	atraktívnych	
pracovných	ponukách	alebo	brigádach

VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE  |  INFORMATIKA
MATERIÁLY  |  MANAŽMENT  |  BEZPEČNOSŤ

    Materiálovo- 
  technologická 
  fakulta Stačí	nasnímať	QR	kód	

mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
IT	špecialistom,	projektantom	
automatizovaných	výrobných	systémov	
a	zariadení,	koordinátorom	výroby,	
technológom,	konštruktérom,	členom	alebo	
vedúcim	pracovníkom	vývojových	tímov,	
manažérom,	projektovým	manažérom,	
kontrolórom	kvality,	HR	špecialistom,	
výskumným	pracovníkom,	materiálovým	
špecialistom,	pracovníkom	v	oblasti	
bezpečnosti	práce	a	analýzy	rizík.

DIANA FABUŠOVÁ
študijný program:  
Materiálové inžinierstvo
„Už na strednej škole – na gymnáziu 
v treťom ročníku – som sa rozhodla 
pre technický smer. Fascinovali ma 
vedy ako chémia a fyzika. 
Taktiež ma zaujímalo, 
z čoho pozostávajú 
jednotlivé materiály, 
akú majú vnútornú 
štruktúru. Aj toto 
ponúka môj 
študijný program, 
a preto bol môj 
výber jasný. Veľkým 
bonusom nie je len to, 
že fakulta sídli v krásnom 
študentskom meste – Trnave, ale 
má aj veľký kampus. Na jednom 
mieste tak máme všetko – školu, 
internát, jedáleň, posilňovňu aj iné 
športoviská.”

DOD
október 2022
február 2023
apríl 2023

PRIHLÁŠKY

30. 4. 2023
31. 7. 2023

19



Ítečkári,	teda	absolventi	našej	najmladšej	fakulty,	patria	k	najlepšie	plateným	absolventom	
spomedzi	všetkých	univerzít	a	vysokých	škôl	na	Slovensku.	Nástupný	plat	FIITkára 
bol	v	roku	2019	až	2	200	€.

	 lkovičova	2,	842	16	Bratislava	4 
 www.fiit.stuba.sk  |  info@fiit.stuba.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• sme	jediná	fakulta	na	Slovensku	a	v	Českej	republike,	ktorej	študijné	programy	

majú		medzinárodnú	akreditáciu	IET;	teda	rovnakú,	ako	majú	Oxford	či	Cambridge
• sme	absolútnou	jednotkou	v	uplatnení	absolventov	na	trhu	práce	 

(až	94	%	z	nich	pracuje	vo	svojom	odbore)
•	 naši	pedagógovia	motivujú	študentov	k	používaniu	najmodernejších	technológií,	 

čo	je	veľký	benefit	pri	hľadaní	a	získaní	zamestnania
• uznávaní	odborníci	z	IT	sveta	nielen	prednášajú,	ale	spolupracujú	na	zaujímavých	

výskumných	projektoch
• budova	našej	fakulty	s	moderným	vybavením	je	jednou	z	najnovších	na	Slovensku;	

pravidelne	tu	organizujeme	študentské	akcie,	napríklad	FIITkovicu,	 
ktorá	je	známa	aj	medzi	študentmi	z	iných	fakúlt	a	univerzít

• okrem	štúdia	poskytujeme	študentom	priestor	na	stretávanie	sa	a	výmenu	skúseností	
s	IT	špecialistami	z	akademickej	obce	aj	praxe,	a	to	počas	výučby,	konferencií,	workshopov,	
prednášok	či	rôznych	ďalších	odborných	podujatí	z	oblasti	informačných	a	komunikačných	
technológií	(IKT);	konajú	sa	u	nás	aj	rôzne	výborné	odborné	podujatia

VÝVOJ  |  TECHNOLÓGIE  |  IT 
UMELÁ INTELIGENCIA  |  INOVÁCIE

Stačí	nasnímať	QR	kód	
mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	

    Fakulta 
  informatiky 
   a informačných 
  technológií 



Kým môžeš byť?
vývojárom	front-endových	aplikácií,	IT	architektom,	
konzultantom	IT,	dátovým	analytikom,	biznis	
analytikom,	analytikom	informačných	systémov,	
big	data	vývojárom,	návrhárom	hardvéru,	
projektovým	manažérom,	IT	manažérom,	grafikom,	
webovým	dizajnérom,	špecialistom	IT	bezpečnosti,	
programátorom	či	výskumníkom
...môžeš	vyhodnocovať	bezpečnostné	hrozby	a	plánovať	
obrannú	stratégiu,	testovať	softvérové	a	počítačové	
systémy	a	navrhovať	vhodné	riešenia...	aj	hardvérovo-
softvérové	riešenia,	spoznávať	systémy,	na	ktorých	
funguje	hardvér	či	navrhovať	rôzne	aplikácie...	

NINA MASARYKOVÁ
študijný program:  
Inteligentné softvérové 
systémy
„Čo sa mi páči najviac, 
je množstvo príležitostí, 
ktoré fakulta ponúka. 
Každý si tu nájde 
ten svoj kúsok 
informatiky, 
ktorý ho 
bude baviť 
najviac. 
Ja som 
sa napríklad 
v rámci 
bakalárskej práce 
venovala analýze 
hudby pomocou umelých 
neurónových sietí, kde sme 
pomocou umelej inteligencie 
učili počítač určovať emóciu 
piesne.”

DOD
info na webe fakulty

PRIHLÁŠKY

31. 3. 2023
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Tu	sa	naučíš	všetko,	čo	súvisí	s	priestorovým	plánovaním	aj	investičným	plánovaním
v	priemyselnom	podniku.	Na	jednom	mieste	získaš	široké	vedomosti	z	ekonomiky,	plánovania,	
investovania,	urbanizmu,	architektúry,	geografie,	psychológie,	sociológie,	prírodných	
a	technických	vied,	manažmentu	a	mnohých	ďalších	oblastí.

	 	 Vazovova	5,	812	43	Bratislava	1 
  www.um.stuba.sk

Prečo si vybrať túto fakultu?
• vzdelávaš	sa	v	interdicsiplinárnych	študijných	odboroch,	ktoré	prepájajú	technické,	

prirodovedné,	spoločenskovedné	a	ekonomické	vedné	disciplíny
• získaš	manažérske	vedomosti	a	zručnosti	(prezentovanie,	práca	s	ľuďmi,	team-building)
• počas	štúdia	môžeš	pracovať	na	európskych	projektoch	centier	excelentnosti	pre	prax	

či	na	medzinárodných	výskumných	projektoch
• výučbu	vedú	tí	najkvalifikovanejší	pedagógovia
• získaš	diplom	v	spoločnom	medzinárodnom	programe 

vedenom	Univerzitou	vo	Ferrare	(Taliansko)

PRIESTOR  |  MESTO  |  INVESTÍCIE
MANAŽMENT  |  SMART RIEŠENIA

    Ústav 
  manažmentu 

Stačí	nasnímať	QR	kód	
mobilom	a	zistíš	všetko	 
o	študijných	programoch	 

aj	prijímacom	konaní.	



Kým môžeš byť?
investičným	manažérom	v	podnikoch	stavebného,	
automobilového,	strojárenského	a	energetického	
priemyslu;	odborníkom	v	oblasti	plánovania	
a	riadenia	financií	či	riadenia	portfólia	investičných	
projektov;	priestorovým	plánovačom	vo	verejnej	
správe	(stavebné	úrady,	mestské	úrady),	
ale	aj	v	súkromnom	sektore,	developerských	
spoločnostiach,	bankovom	sektore	a	inde;	
odborníkom	na	tvorbu	územných	plánov,	plánov	
rozvoja	obcí,	miest	a	regiónov	a	na	realitnom	trhu;	
finančným	manažérom	v	oblasti	riadenia	financií	
a	hodnotenia	investícií

RENÉ IVAN
študijný program:  
Priestorové plánovanie
„Na STU ma oslovil hlavne 
študijný program priestorové 
plánovanie, pretože je jedinečný, 
nakoľko spája technické 
a humanitné vedy. 
S ničím podobným 
som sa predtým 
nestretol. 
Naštudoval som 
si o ňom viac. 
Na Slovensku 
nie je až taký 
populárny a rozvinutý 
ako v zahraničí, preto 
som si povedal, že to 
skúsim. Nesmierne ma zaujal, 
nakoľko je výnimočný v tom, 
že zasahuje do chodu a výzoru 
miest pri nových návrhoch 
a plánoch. Rozhodujúcim faktorom 
bol pre mňa Deň otvorených dverí 
na Ústave manažmentu, kde som 
sa definitívne rozhodol a neľutujem 
do dodnes.”

DOD
16. 2. 2023

PRIHLÁŠKY

30. 4. 2023
20. 8. 2023
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Ubytovanie 
Môžeš	bývať	na	internáte...	máme	ich	6	:)	 
–	centrum	mesta	(Mladá	Garda,	Bernolák,	 
Suvorák,	Belojanis),	Mlynská	dolina	
(Mladosť),	Campus	Trnava	(ŠD	M.	Uhra)	 
–	takže	do	školy	v	papučiach	:)
Ceny	sa	pohybujú	v	sume	od 70 do 150 € 
mesačne,	podľa	typu	izby	(bunkový	systém,	
izby	sú	1/2/3	-lôžkové,	s	kúpeľňou	a	WC).	
A	väčšina	z	nich	už	prešla	rekonštrukciou.	
O	pridelení	ubytovania	rozhoduje	ubytovacia	
komisia	príslušnej	fakulty/Ústavu	
manažmentu.	Spravidla	ho	môže	získať	ten	
študent	1.	ročníka,	ktorého	trvalý	pobyt	je	od	
miesta	výučby	vzdialený	minimálne	40	km.
Za	vlastné	ubytovanie,	ktoré	si	môžeš	
obstarať	so	svojimi	spolužiakmi,	zaplatíš	
cca	150	–	370	€	mesačne.

Stravovanie
Raňajkovať,	obedovať	aj	večerať	môžeš	
v	jedálňach	našich	študentských	domovov. 
Počas	dňa	sú	k	dispozícii	jedálne	aj	bufety	
priamo	v	mieste	výučby,	alebo	na	okolitých	
fakultách,	ktoré	sú	vzdialené	len	pár	minút	
cesty.	Vyberať	si	môžeš	vždy	z	viacerých	
jedál...	aj	pre	vegetariánov.
Preukaz	študenta	funguje	vo všetkých 
našich jedálňach	ako	stravovacia	karta.	 
Môžeš	získať	príspevok	na	stravovanie	
na	dve	jedlá	denne,	spolu	2,80 €.
Samozrejme,	môžeš	využiť	aj	zariadenia 
mimo našej univerzity. Ceny	denného	
menu	sú	rôzne	–	trošku	iné	v	centre	
mesta,	v	Mlynskej	doline	aj	v	Trnave;	
pohybujú	sa	v	cene	od 4,90 €.

Študentský život



Šport
K	dispozícii	sú	telocvične,	posilňovne,	
lezecká	stena,	2	plavárne,	viacúčelové	
ihriská,	ako	aj	ďalšie	športoviská	
v	priestoroch	fakúlt	a	študentských	
domovov.
...	atletika,	badminton,	basketbal,	
cykloturistika,	e-šport,	florbal,	hokej,	
futbal,	lyžovanie,	squash,	tenis,	turistika,	
vodáctvo,	vodné	pólo,	volejbal...

Zábava
Môžeš	sa	len	zabávať	a	užívať	si	kopu	
fajn	podujatí,	ako	sú	beánie,	plesy,	
lámavice,	športové	turnaje	a	súťaže,	
workshopy,	exkurzie	a	výlety,	job	fóra...	
Alebo	ich	môžeš	organizovať	či	vymýšľať	
nové,	ako	aktívny	člen	niektorej	z	našich	
mnohých	študentských	organizácií	
a	cechov.	Vďaka	tomu	získaš	nielen	rôzne	
„soft	skills“,	ktoré	sa	Ti	v	budúcnosti	určite	
zídu,	ale	dostaneš	sa	aj	do	zahraničia...

STUBA GREEN TEAM
konštruuje	monoposty	formúl,	s	ktorými	
súťaží	na	profesionálnych	pretekárskych	
okruhoch.	Má	takmer	40	členov	a	tvoria	
ho	študenti	zo	všetkých	našich	fakúlt,	
ba	dokonca	aj	z	iných	univerzít.	Tím	
má	vo	vlastných	rukách	nielen	proces	
navrhovania	monopostu	a	jeho	kompletnú	
realizáciu,	ale	musí	zvládať	všetku	fyzickú	
i	tvorivú	prácu,	manažment,	marketing	
a	kopu	ďalších	vecí...

VYSOKOŠKOLSKÝ  
UMELECKÝ SÚBOR TECHNIK STU
má	150	členov	a	3	zložky	–	folklórny	
súbor,	komorný	orchester	a	spevácky	
zbor.	Jeho	členovia	zažívajú	kolotoč	
skúšok,	tréningov	či	nahrávaní,	ale	
najmä	atmosféru	koncertov,	vystúpení,	
súťaží	aj	festivalov.	A	to	doma	i	v	zahraničí,	
veru	niekedy	i	veľmi	ďalekom...
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Máme	tím	odborníkov	(psychológia,	špeciálna	pedagogika,	
kariérové	poradenstvo,	sociálna	oblasť),	ktorého	úlohou	
je	poskytovať	poradenstvo	a	podporovať	Ťa	počas	
celého	štúdia	i	na	ceste	k	úspešnej	kariére.

Poradenské centrum STU 
Vazovova	5,	812	43	Bratislava
E-mail:	poradenskecentrum@stuba.sk

• Poradenstvo a podpora študentom 
so špecifickými potrebami  
(zdravotne znevýhodnení študenti  
a študenti s poruchami učenia)

	 Ak	máš	zdravotný	handicap,	poradíme	Ti.	 
A	to	od	podania	prihlášky	až	po	ukončenie	štúdia.	
K	dispozícii	máme	množstvo	podporných	služieb	a	úprav,	
ktoré	Ti	uľahčia	štúdium	či	zabezpečia	bezbariérové	ubytovanie.

• Akademické poradenstvo (poradenstvo v efektívnom učení sa)
	 Ak	je	pre	Teba	všetko	nové	a	hľadáš	nové	zdroje	poznatkov,	naučíme	Ťa	techniky	

efektívneho	učenia	sa.

• Sociálne poradenstvo
	 Pomôžeme	Ti	aj	vtedy,	ak	budeš	mať	starosti	s	komplikovanou	sociálnou	situáciou	 

(napr.	strata	blízkeho	či	bývania	a	pod).	Usmerníme	Ťa,	ako	požiadať	o	sociálne	štipendium,	
jednorazovú	sociálnu	pomoc,	tehotenské	štipendium	alebo	sociálne	dávky...	 
Poradíme	Ti	aj	so	sociálnoprávnymi	záležitosťami.	

• Psychologické poradenstvo
	 Príznaky	stresu,	strach	zo	zlyhania,	depresívne	pocity,	neistota	a	osamelosť	sú	bežné	

problémy.	A	Ty	nemusíš	s	takýmto	pocitom	zostať	sám.	Spolu	budeme	hľadať	riešenia.

• Kariérové poradenstvo 
	 Poradíme	Ti,	ako	sa	môžeš	uplatniť	v	praxi.	Pomôžeme	Ti	s	nastavením	študijných	cieľov	

aj	budúceho	profesijného	smerovania.	K	dispozícii	máš	rôzne	workshopy,	webináre,	
hodnotiace	nástroje,	individuálne	alebo	skupinové	stretnutia	s	kariérovým	poradcom.

Podporíme Ťa
nielen v štúdiu



Poznáš	firmu	Innovatrics?	Získala	ocenenie	Inovatívna	firma	roka	a	jej	každoročné	zisky	
sa	pohybujú	okolo	2	mil.	eur.	A	práve	táto	medzinárodná	firma	vyrástla	v	našom	inkubátore	
na	STU	(InQb),	kde	sme	jej	poskytli	pomoc	pri	začiatkoch	podnikania.	Aj	Ty	by	si	si	rád	založil	 
svoj	startup	alebo	pracoval	v	tíme	šikovných	ľudí	na	zmysluplnom	projekte?	Pridaj	sa!	

Univerzitný technologický inkubátor STU
Ilkovičova	3,	812	19	Bratislava
www.inqb.sk  |  fb.com/univerzitnytechnologickyinkubatorstu

Pracuješ	na	zaujímavom	projekte	a	chceš	ho	ďalej	rozvíjať?	Plánuješ	založiť	firmu?	 
V	InQb	Ti	poskytneme	potrebnú	podporu	pre	rozvoj	Tvojho	podnikania,	inšpiratívne	prostredie,	
zaujímavé	kontakty	a	mentoring	podnikateľov	alebo	odborníkov	vo	svojich	profesiách.	

Kto sa môže stať súčasťou inkubátora?
Každý	študent	alebo	doktorand	zo	všetkých	fakúlt/univerzitného	ústavu.	Dôležité	je,	aby	
si	prišiel	s	novým	produktom,	inováciou	alebo	technológiou,	ktorá	pomôže	spotrebiteľom/
firmám	zlepšiť	alebo	vyriešiť	nejaký	problém.	Prihlásiť	sa	môžeš	sám	alebo	s	tímom.	 
Dôležité	je,	aby	mal	aspoň	jeden	člen	v	tíme	viac	ako	18	rokov.

Čo Ti ponúkame?
• PODPORA STARTUPOV	–	s	nami	rozbehneš	svoj	startup
• BEZPLATNÉ PODUJATIA	–	rozšíriš	svoje	obzory	a	vedomosti
• MENTORING	–	viesť	Ťa	budú	odborníci	z	praxe
• NETWORKING	–	zoznámime	Ťa	s	inšpiratívnymi	ľuďmi
• KOMUNITA	–	budeš	sa	stretávať	s	našimi	absolventmi	aj	partnermi
• SPOLUPRÁCA	–	spojíme	Ťa	aj	so	šikovnými	ľuďmi	v	rámci	STU

Programy podpory
• ŠTART	trvá	3	mesiace	a	vďaka	nemu	si		pripravíš	podnikateľský	aj	finančný	plán,	 

urobíš	si	prieskum	trhu	a	získaš	prvých	zákazníkov.	Popritom	sa	budeš	vzdelávať	
na	interných	podujatiach	s	podnikateľmi	a	mentormi,	ktorí	zhodnotia	a	rozvinú	Tvoj	nápad.	
Otvárame	ho	2x	ročne	(jar,	jeseň)	a	pre	každého	je	úplne	zadarmo.

• INQB	trvá	2	roky	a	môžeš	do	neho	vstúpiť	potom,	ako	absolvuješ	program	ŠTART	 
a	založíš	si	firmu.	Tu	začneš	naozaj	budovať	svoje	podnikanie.	Pritom	Ti	budú	aj	naďalej	
pomáhať	inšpiratívni	mentori.

Rozbehni startup  
na STU, pomôžeme Ti!
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Aj	o	tomto	je	štúdium	u	nás...
Bioplasty	rozložiteľné	v	pôde	i	vo	vode.	
SMART	mobilita	v	hromadnej	doprave. 
Androver	(foto:	M.	Tárník).

U nás sa stále...



...niečo deje...



LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV

Kedy?
už	12	rokov,	3	dni	a	2	noci,	 
vždy	počas	prvého	septembrového	týždňa	
(streda,	štvrtok,	piatok)

Kde?
priamo	u	nás	na	STU	 
(teda	v	Bratislave	aj	v	Trnave)

Čo uvidíš?
• všetky	naše	fakulty/univerzitný	ústav
• naše	labáky	a	pracoviská
• zaujímavé	prezentácie	a	prednášky
• pána	rektora	zblízka	:)

Čo zažiješ?
• spoznáš	univerzitnú	atmosféru	

a	prostredie
• vyskúšaš	si	na	vlastnej	koži	 

študentský	život
• budeš	bývať	na	našom	internáte,	

cestovať	povestnou	39-nou,	 
jesť	v	našich	študentských	jedálňach	

• všade	a	stále	Ťa	budú	sprevádzať	 
naši	študenti,	a	tí	Ti	naozaj	priamo	
a	bez	servítky	odpovedia	na	všetky	
otázky

ambasadori@stuba.sk



A	čerešnička	na	torte...	 
BRATISLAVA :) 
...	ako	mesto/miesto	plné	života,	energie,	príležitostí...	

• nikdy	sa	nenudíš,	lebo	sa	v	ňom	stále	
niečo	deje	(koncerty,	divadlá,	kiná,	
galérie,	múzeá,	festivaly,	výstavy,	
diskotéky...) 

• žiješ	zdravo	a	aktívne,	pretože	tu	nájdeš	
nekonečné	možnosti	na	šport,	turistiku	
či	prechádzky	(blízke	Karpaty,	lesopark,	
dunajská	hrádza,	jazerá...)

• ak	chceš,	tak	pracuješ	(množstvo	firiem	
a	inštitúcií	neustále	hľadá	mladých	
a	šikovných	ľudí)

• ak	máš	chuť	a	čas,	vyrážaš	
za	cestovateľskými	zážitkami	
a	dobrodružstvami,	pretože	máš	všade	
blízko	(európske	metropoly,	Alpy,	
more...).	Veď	už	len	Viedeň	či	Budapešť	
sú	naozaj	iba	na	skok...

www.visitbratislava.com
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fb.com/univerzita 
instagram.com/stubratislava
www.stuba.sk



Buď STU
(Nielen) sprievodca prijímacím 
konaním na akademický  
rok 2023/2024


