BUĎ
(Nielen) sprievodca prijímacím konaním
na akademický rok 2021/2022
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Príhovor rektora
Milí priatelia,
pamätám sa na to, akoby to bolo včera. Na gymnáziu
ma bavili prírodovedné predmety, najmä matematika
a chémia. A, samozrejme, počítače. Raz k nám prišiel
rodinný priateľ, ujo Jurko, ktorý pracoval v Chemickom
ústave SAV, a tak sme začali diskusiu. Či sa rozhodnúť
pre Chemickotechnologickú fakultu SVŠT (dnes
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU),
alebo PriFUK (Prírodovedecká fakulta UK). Mal som
určité priority (napríklad na CHTF to bolo z Ostredkov
bližšie), ale nejaké tie praktické rozdiely, kvalitu
štúdia, uplatniteľnosť, som nevidel. Podľa uja Jurka
to bolo jasné. Aj keď obe voľby sú kvalitné, štúdium
na technike je oveľa praktickejšie, človek vidí, prečo
a ako sa veci dejú. A po škole je uplatniteľnosť oveľa
vyššia. Dal som na jeho radu. Naviac, na technike boli
aj moje obľúbené počítače - automatizované systémy
výroby, a tak bola voľba jasná. Dodnes neľutujem, aj
keď musím povedať, že po toľkých rokoch si už z čistej
chémie veľa nepamätám. Po skončení školy sme sa
rozpŕchli do celého sveta. Moji spolužiaci a kamaráti
dnes zastávajú manažérske pozície, cestujú po svete,
riadia našu ekonomiku. STUčkárov človek nájde
všade, dokonca aj náš predošlý prezident bol FEI
pozitívny. Aj vtedy, aj dnes sú absolventi STU prudko
nedostatkovým tovarom. Pretože ovládajú základy
rozličných technológií, vedia skontrolovať sami seba
a za svojimi slovami a činmi si stoja.
Jednoducho, ak chcete byť úspešní, študujte
techniku. Ak chcete dobré podmienky po skončení
školy, študujte na tej bratislavskej, študujte na STU.
Je to veľká univerzita so skúsenosťami a rozvíja
nielen vedomosti, ale aj systémové myslenie,
pocit spolupatričnosti a zodpovednosť. Poskytne
vám vzdelanie, ktoré zvýši vaše šance na získanie
zaujímavej práce, slušných príjmov a dobrého
uplatnenia v živote. Prajem šťastnú ruku pri výbere
toho správneho študijného programu.

3

Miroslav Fikar

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.

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
www.stuba.sk
email: public@stuba.sk

Buď STU, 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 najvyššie nástupné platy! **
ZÍSKAŠ KONTAKTY A NOVÝCH PRIATEĽOV
… priatelia na celý život sa hľadajú najlepšie na škole či na intráku. Máme viac ako 10-tisíc študentov,
ľahko nájdeš svoju „krvnú skupinu“. A z Bratislavy či Trnavy budeš mať stále blízko domov – k starým
známym i k rodine.
SA ZABÁVAŠ
… máme športoviská od plavární od ihrísk na volejbal, futbal či basketbal až po ﬁtká či lezeckú stenu.
Robíme top študentské beánie a lámavice. Môžeš sa stať členom nášho umeleckého súboru, redakcie
časopisu či študentskej telky, alebo niektorej študentskej organizácie. Alebo trebárs aj konštruovať či
pilotovať formulu.

*QS World University Ranking

…

**profesia.sk
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BUĎ ÚSPEŠNÝ AKO ONI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
pedagóg / výskumník, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Je propagátorom a nadšencom robotiky, zakladateľom a predsedom Národného
centra robotiky.
„Pôvodne som chcel študovať softvérové inžinierstvo. Z rôznych dôvodov som však
skončil pri automatizácii a neľutujem to. Je oveľa zábavnejšie naprogramovať
niečo, čo sa hýbe alebo vykonáva nejakú činnosť. Hoci sa už k samotnému
programovaniu veľmi nedostanem, baví ma vytvárať podmienky pre kvalitný
výskum a mať možnosť ovplyvňovať ho svojimi skúsenosťami a znalosťami. No
a v neposlednom rade veľmi rád pracujem s mladými ľuďmi, takže vzájomná
komunikácia na prednáškach pri študentských prácach je pre mňa bonusom
navyše.“

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
pedagóg, Fakulta architektúry a dizajnu STU
Scénograﬁa, predmet, ktorý založil, je zameraný na výtvarné stvárnenie v priestore.
Tak spojil to, čo má vo svojom živote rád - operný spev a architektúru. Pôsobí
v oblasti divadelného umenia - scénograﬁe a voľného umenia. Jeho divadelné diela
majú široké pôsobenie a sú prezentované na najznámejších umeleckých festivaloch
na Slovensku.
„Vybral som si štúdium architektúry, pretože má široké spektrum využitia.
Architektúra nemusí byť len o stavbe domu, ale je aj o umení, je spojená s divadlom
a ﬁlmom.“

Ing. Kristián Košťál
doktorand, Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Počas doterajšieho štúdia získal viacero ocenení nielen za vynikajúce študijné
výsledky, ale aj za výsledky v oblasti výskumu a vývoja či publikačnú činnosť.
„Keď som sa rozhodoval pre vysokú školu, deﬁnitívne som si určil, že chcem ostať na
Slovensku a skúsiť to najlepšie, čo tu máme. Dostal som to najkvalitnejšie vzdelanie,
a zároveň „škola zo mňa spravila lepšieho človeka“, za čo som jej nesmierne vďačný.
Aj preto som sa rozhodol pokračovať ako doktorand, a tak odovzdávať ďalej všetky
získané skúsenosti a vedomosti ako cvičiaci a neskôr ako pedagóg.“
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ČO TI PONÚKAME
 ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: výber z päťdesiatky atraktívnych programov - od A ako
architektúra cez I ako informatika až po V ako výživa… a množstvo ďalších medzitým. :)
 VEĽA ŠTIPENDIÍ: väčšina študentov techniky dostáva automaticky odborové štipko. My ponúkame
ďalšie - za vynikajúce štúdium, za športové, umelecké či vedecké súťaže, ale aj za študijný pobyt
v zahraničí.
 ONLINE ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA A SOFTVÉR ZADARMO: študijnú literatúru vydanú v univerzitnom
vydavateľstve si sťahujú študenti bezplatne; k dispozícii majú aj softvér MATLAB či virtuálnu
knižnicu.
 ÚČASŤ VO VÝSKUME: študenti sú partnermi vo výskume, spoluautormi patentov, riešia zadania pre
prax. A to v obnovených labákoch na fakultách.
 GRANTY NA VÝSKUM: na podporu dobrého výskumu vyplácame granty, za dobrý výsledok a skvelý
výskumný článok odmeňujeme.
 SPOLUPRÁCA S PRAXOU: máme najviac spoluprác s ﬁrmami, študenti riešia zadania a záverečné
práce v spolupráci s biznisom. Kto má dobrý nápad, môže rozbehnúť svoj start-up v našom
univerzitnom inkubátore.
 NOVÉ INTRÁKY: väčšina našich intrákov je už kompletne vynovená a pokračujeme v ďalších
rekonštrukciách.
 TITUL, KTORÝ NIE JE DO ŠUPLÍKA: našich absolventov nájdeš za najväčšími stavebnými projektmi,
na čele IT ﬁriem, podpísaných 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…
…tak čítaj ďalej…
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ÚSTAV
MANAŽMENTU
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URČITE POZNÁŠ STAVBY AKO
VODNÉ DIELO GABČÍKOVO,
TUNEL SITINA, ZIMNÝ ŠTADIÓN
O. NEPELU, BRATISLAVSKÉ
MOSTY CEZ DUNAJ – APOLLO,
LAFRANCONI, 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 1
www.svf.stuba.sk
www.stavebnarevolucia.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
 Civil Engineering (v anglickom jazyku)
(denné štúdium)
 geodézia a kartograﬁa
(denné štúdium)
 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (denné štúdium)
 krajinárstvo a krajinné plánovanie
(denné štúdium)
 matematicko-počítačové modelovanie
(denné štúdium)
 pozemné stavby a architektúra
(denné štúdium)
 technológie a manažérstvo stavieb
(denné štúdium)
 vodné stavby a vodné hospodárstvo
(denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU?
 do 30. apríla 2021
 elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 životopis
 známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), resp. overené kópie
vysvedčení
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní,
ktoré vydáva okresný úrad, ekvivalencia známok, ktorú vydáva ministerstvo školstva
 doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 €
 80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný len v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK10 8180 0000 0070 0035 9533
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 je pri podaní elektronickej prihlášky vygenerovaný automaticky
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
 základnou podmienkou je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 na bakalárske študijné programy sa v akademickom roku 2021/2022 prijíma bez prijímacích skúšok
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 Deň otvorených dverí: 4. februára 2021

* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.svf.stuba.sk
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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)
 predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv; môžeš ich študovať aj v cudzom jazyku
 v rámci zahraničných študijných pobytov môžeš absolvovať rok bezplatného štúdia, pričom školné za rok
navyše v tomto prípade neplatíš
 ako prvák máš istý internát (prechádzkou iba 9 minút od fakulty)
 k dispozícii máš jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe
 prístup k najvýznamnejším svetovým informačným zdrojom, databázam, normám a programom máš
zadarmo
 priamo počas štúdia môžeš využívať najmodernejšie technológie, prechádzaj sa po svojich návrhoch
s okuliarmi na virtuálnu realitu, zameraj existujúce objekty pomocou dronu a mnohé ďalšie
 v rámci štúdia riešiš zadané úlohy v laboratóriách so špičkovým vybavením, spolupracuješ na významných
stavebných projektoch a popri štúdiu praxuješ
 po ukončení štúdia ťa čaká 100 %-né uplatnenie s platom presahujúcim priemer minimálne o 400 €
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 máš na výber z viacerých študentských domovov – Bernolák, Dobrovička (obidva v centre mesta) alebo
Mladosť v Mlynskej doline
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov alebo priamo v budove fakulty
(okrem večere)
 tvoj preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta
 priamo v budove fakulty máš k dispozícii telocvičňu, 25 m bazén aj posilňovňu
 môžeš aktívne športovať – basketbal, volejbal, hokej, futbal, ﬂorbal, tenis, squash, badminton,
aquagymnastika, plávanie, vodné pólo, stolný tenis, športové lezenie, cykloturistika, turistika, lyžovanie,
vodáctvo
 zabavíš sa na študentských akciách, ako sú: beánie, turnaje, študentské zábavy, prednášky z praxe,
spoločné športovanie (behy, futbal, ping-pong, plávanie, turistika, výlety)
 môžeš sa stať členom Združenia študentov SvF a podieľať sa na organizovaní nielen týchto zábavných
aktivít
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
 projektantom budov, geodetom, vodohospodárom, matematikom, stavbyvedúcim, súdnym znalcom,
projektantom ciest, mostov, železníc a tunelov, urbanistom, hydrotechnikom, fotogrametrom,
programátorom, odborníkom na rozpočty stavieb, zamestnancom štátnej správy povoľujúcim stavby,
odborníkom na vykurovanie, vetranie alebo vodu a kanalizáciu, a môžeš sa venovať aj mnohým ďalším
zaujímavým profesiám
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Miroslav Maťaščík – autor projektu Most Apollo
 Michal Smíšek – Nemecká vesmírna agentúra (DLR)
 Monika Rychtáriková – Vedkyňa roka SR 2015
 Miroslav Čomaj – projektant objektov Vodného diela Gabčíkovo
 Tomas Zacek – spoluautor prenosného ekologického bývania Ecocapsule
 Tomáš Funtík – viceprezident BIM asociácie Slovensko
 Zuzana Sternová – riaditeľka TSÚS, Žena roka 2007
 Patrik Daniel – vedecko–výskumný pracovník INRIA, Paríž
 Oto Makýš, st. – autor POV – areál Kamenného námestia v Bratislave
 Peter Glaus – hlavný inžinier projektu Vodárenská nádrž Turček
 Matúš Bakoň – CEO projektu insar.sk
 Rastislav Hrdlovič – konateľ spoločnosti Geotronics
 Ivan Bezák – generálny riaditeľ INGSTEEL, spol. s r. o.
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ZAUJÍMA ŤA TECHNIKA, AUTÁ,
MODERNÉ TECHNOLÓGIE
BUDÚCNOSTI, 3D TLAČ,
ROBOTIKA A ĎALŠIE
VYCHYTÁVKY?
POTOM JE PRE TEBA ŠTÚDIUM
U NÁS TÁ SPRÁVNA VOĽBA.
AKO JEDINÁ FAKULTA
V REGIÓNE STREDNEJ
A VÝCHODNEJ EURÓPY
MÁME TRI TÍMY FORMÚL
A AUTONÓMNE VOZIDLO.
NAŠI ŠTUDENTI VYVÍJAJÚ
TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI
AKO NAPR. AUTONÓMIA
/DRIVERLESS/.

Námestie slobody 17
812 31 Bratislava 1
www.sjf.stuba.sk
www.studujstrojarinu.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
 aplikovaná mechanika a mechatronika
(denné štúdium)
 aplikovaná mechanika a mechatronika v anglickom jazyku (denné štúdium)
 automatizácia a informatizácia strojov a procesov
(denné štúdium)
 automobily a mobilné pracovné stroje
(denné štúdium)
 energetické stroje a zariadenia
(denné štúdium)
 technika ochrany životného prostredia
(denné štúdium)
 strojárske technológie a materiály
(denné štúdium)
 environmentálna výrobná technika
(denné štúdium)
 meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
(denné štúdium)
 prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
(denné štúdium)
(4-ročné štúdium – profesijne orientovaný študijný program)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU?
 do 31. marca 2021
 elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 životopis
 overené kópie vysvedčení za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
 kópiu dokladu o zaplatení manipulačného poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 € pri podaní elektronickej prihlášky – štúdium v slovenskom jazyku
 80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
 všetci uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok

* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.sjf.stuba.sk koncom mesiaca september 2020
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KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 bez prijímacích skúšok
AKÉ PRÍPRAVNÉ KURZY MOŽNO ABSOLVOVAŤ?
 môžeš ich absolvovať v septembri, po zapísaní na štúdium
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 Deň otvorených dverí: 3. februára 2021
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 takmer 100 % uplatnenie v praxi
 priemerný nástupný plat absolventa je viac ako 1700 € (podľa prieskumu ministerstva školstva máme
najlepšie platených absolventov spomedzi všetkých technických odborov na Slovensku - www.uplatnenie.sk)
 strojarina je hneď druhým najžiadanejším odborom pre prax
 sme jediná fakulta na Slovensku, kde je realizovaný vývoj technológií pre smart autonómne vozidlá
a dopravné prostriedky
 popri štúdiu môžeš začať pracovať, pretože fakulta má zaujímavých partnerov z praxe
 absolventi fakulty sú žiadaní medzi slovenskými aj zahraničnými ﬁrmami
 fakulta má výbornú spoluprácu s najvýznamnejšími spoločnosťami z automobilového a strojárskeho
priemyslu
 76 % študentov by išlo znova študovať strojarinu
 bakalárske štúdium môžeš absolvovať v angličtine
 máš možnosť učiť sa ďalšie cudzie jazyky (španielčinu, francúzštinu) a využiť ich v rámci študijných
pobytov v zahraničí (Erasmus+)
 môžeš sa stať členom niektorého formula tímu a súťažiť na známych okruhoch
 po skončení štúdia máš prácu istú
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 budeš bývať v zrekonštruovaných izbách študentského domova na Mladej garde, kde je skvelé internetové
pripojenie (10 GB/s)
 vynikajúco vybavená posilňovňa
 športový komplex priamo v areáli internátov Mladej gardy
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 počas dňa sa môžeš stravovať priamo na fakulte (preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta)
 v okolí Mladej gardy máš McDonald’s, LIDL, Garda pub, čerpaciu stanicu OMV
 na fakulte máš k dispozícii študovne, knižnice, posilňovňu a telocvičňu
 zabavíš sa na študentských akciách: Beánia strojárov, Jobfórum, Májovica, Ping pong bez bariér…
 môžeš sa podieľať na vývoji niektorého z pretekárskych áut – navrhovať, tvoriť, pretekať… a cestovať
v rámci formula tímov (Formula Student SAE, Formula Student SAE Electric, Shell Eco-marathon)
 alebo sa zapoj do aktivít Študentského cechu strojárov
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
 programátorom výrobných systémov, programátorom robotov, technickým inžinierom, konštruktérom,
vývojárom, technológom, dizajnérom, procesným inžinierom, manažérom ﬁrmy, alebo môžeš začať sám
podnikať
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s. r. o.
 Miroslav Havlík, riaditeľ ﬁrmy Evonik Fermas, s. r. o.
 Igor Lengyel, zakladateľ a riaditeľ ﬁrmy NMS, s. r. o.
 Jaroslav Holubec, člen predstavenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
 Ján Mészáros, CEO e-Sense Slovakia
 Ing. Ľubomír Plško, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KONŠTRUKTA – Industry, a. s.
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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 NAŠEJ FAKULTE SA O NICH
URČITE DOZVIEŠ NAJVIAC.

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
www.fei.stuba.sk
www.fb.com/fei.stuba
www.matozmysel.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
 aplikovaná informatika
(denné štúdium)
 automobilová mechatronika (denné štúdium)
 elektroenergetika
(denné štúdium)
 elektronika
(denné štúdium)
 elektrotechnika
(denné štúdium)
 jadrové a fyzikálne inžinierstvo (denné štúdium)
 robotika a kybernetika
(denné štúdium)
 telekomunikácie
(denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM?
 do 30. apríla 2021
 elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia (pokiaľ študijné výsledky v prihláške potvrdí stredná
škola, overené kópie týchto vysvedčení nie je potrebné prikladať)
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky v stredoškolskej činnosti
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní,
ktoré vydáva okresný úrad
 potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
 súhlas na spracovanie osobných údajov
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 bez prijímacej skúšky
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 € pri podaní prihlášky
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je to evidenčné číslo prihlášky
 pri podaní papierovej prihlášky: 6106
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
 nájdeš ich na webovej stránke fakulty v informáciách pre uchádzačov o bakalárske štúdium
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 aktuálne informácie o tohtoročnom Dni otvorených dverí nájdeš na našom webe

* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.fei.stuba.sk
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PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 vysoký dopyt po absolventoch všetkých študijných programov zo strany zamestnávateľov
 nadštandardné ﬁnančné ohodnotenie na trhu práce s priemerným platom absolventa 1511 €
 možnosť riešenia záverečných prác v spolupráci s ﬁrmami, možnosť praxe už počas štúdia
 neustále pracujeme na vylepšovaní nášho vybavenia a priestorov
 bohatá ponuka zahraničných mobilít
 možnosť podpory štúdia formou motivačných štipendií
 internetové pripojenie bez obmedzenia v priestoroch fakulty aj študentského domova
 pestrý študentský život s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia
 relatívne mladý učiteľský kolektív, s ktorým okúsiš množstvo zážitkov
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 budeš bývať priamo v populárnom študentskom mestečku v Mlynskej doline
 Študentský domov Mladosť je vzdialený iba 10 minút chôdze od fakulty
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň alebo bufet Béčko priamo v priestoroch fakulty (preukaz
študenta ti slúži aj ako stravovacia karta)
 využiť môžeš aj ďalšie stravovacie zariadenia priamo v študentskom mestečku
 k dispozícii máš telocvične s vlastnou posilňovňou, lezeckou stenou a plavárňou, ako aj ďalšie športoviská
v blízkosti internátu
 môžeš spolupracovať na vývoji študentskej formuly STUBA Green Team
 môžeš rozvíjať svoj potenciál v jednom z mnohých študentských či profesných organizácií
 ak sa zaujímaš o prácu v médiách, máš šancu realizovať sa v jedinom bratislavskom študentskom rádiu
(TLIS) alebo unikátnej študentskej televízii (mc2)
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
 vývojárom informačných systémov, programátorom robotov, elektronikom, elektroenergetikom,
web developerom, mechatronikom, bezpečnostným analytikom, jadrovým inžinierom, manažérom
technologickej ﬁrmy, meracím technikom a podobne...
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Andrej Kiska – bývalý prezident SR
 Igor Vida – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Raiﬀeisen bank
 Viera Stopjaková – vysokoškolská profesorka, Slovenka roka 2016
 Michal Hrabovec – spoluzakladateľ a prezident softvérovej ﬁrmy Anasoft
 Daniel Valúch – tímlíder vysokofrekvenčnej skupiny, CERN, Švajčiarsko
 Robert Redhammer – predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
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JE TO JEDINÁ FAKULTA SVOJHO
DRUHU NA SLOVENSKU VÔBEC
A DLHODOBO HODNOTENÁ AKO
NAJLEPŠIA TECHNICKÁ FAKULTA
NA SLOVENSKU. PRÁVE TU
SA STANEŠ ODBORNÍKOM NA
VŠETKO, ČO SÚVISÍ S CHÉMIOU,
POTRAVINÁRSTVOM,
BIOTECHNOLÓGIAMI,
ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM,
PROCESMI V CHEMICKOM
A POTRAVINÁRSKOM
PRIEMYSLE A ICH RIADENÍM,
VÝŽIVOU ČI KOZMETIKOU.

Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
www.fchpt.stuba.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA
 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
 biotechnológia
 biotechnológia (konverzný)
 chémia, medicínska chémia a chemické materiály
 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
 chemické inžinierstvo
 chemické inžinierstvo (konverzný)
 potraviny, výživa, kozmetika
 potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)
(denné štúdium)

V konverznom študijnom programe, ktorého štandardná dĺžka je 4 roky, prvý rok slúži najmä na
doplnenie znalostí z chémie, matematiky a fyziky potrebných na štúdium na technickej fakulte.
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU?
 do 30. apríla 2021 (1. kolo), do 10. augusta 2021 (2. kolo)
 prihláška s prílohami sa podáva elektronicky (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 kópie vysvedčení zo strednej školy
 kópiu maturitného vysvedčenia (hneď po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky), overené kópie
predložíš najneskôr pri zápise
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní,
ktoré vydáva okresný úrad v sídle kraja v SR
 kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 bez prijímacej skúšky
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 €
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK7881800000007000081471
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky: 21 EČV
 pri podaní písomnej prihlášky: 2021000000
 špeciﬁcký symbol: 003 (pre oba typy prihlášok)
 správa pre adresáta: PK2021/2022
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 organizujeme pravidelné akcie: CHEMSHOW (jún 2021) alebo Týždeň otvorených dverí (január 2021)
 ak chceš prísť na exkurziu, uvidieť naše laboratóriá, sleduj náš web a registruj sa na jednu z uvedených
akcií
* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.fchpt.stuba.sk

23

PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 je jediná svojho druhu na Slovensku
 štúdium je podporované motivačnými odborovými štipendiami
 máš možnosť podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch s prepojením na fyzikálne, biologické
a medicínske vedy
 môžeš praxovať u potenciálnych zamestnávateľov
 uplatníš sa v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, vo vodárenstve, v ekologických
prevádzkach alebo certiﬁkovaných laboratóriách
 nezamestnanosť absolventov je minimálna, a to aj v regiónoch s nízkou zamestnanosťou
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 môžeš bývať v zrekonštruovaných izbách študentského domova na Mladej garde, kde je skvelé internetové
pripojenie (1 GB)
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 počas dňa máš k dispozícii 2 jedálne a kaviareň priamo v priestoroch fakulty
 môžeš využiť jedálne iných fakúlt, vzdialených len pár minút od miesta výučby
 preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta
 športuješ aj priamo v priestoroch fakulty (telocvičňa, posilňovňa, stolnotenisová aj spinningová
miestnosť); ďalšie športoviská sú priamo v areáli študentského domova
 je tu chill out zóna a v nej aktivity klubu CHEM (prednášky, súťaže, exkurzie a ďalšie zaujímavé aktivity)
 zabavíš sa aj na študentských akciách: Beánia chemikov, Športový deň FCHPT…
 ponuku na prácu môžeš dostať na kariérnom dni ChemDay
 realizovať sa môžeš v študentskom časopise RADIKÁL, v študentskej časti Akademického senátu fakulty,
v Študentskom parlamente študentského cechu chemikov alebo v klube CHEM
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
Ak sa zaujímaš o organické a anorganické výroby, biotechnológie, biochémiu a mikrobiológiu, produkciu
kvalitných a zdravých potravín, kozmetiku, plasty, polygraﬁu, čistenie vôd a spracovanie odpadov, ochranu
kultúrneho dedičstva, nové lieky, automatizáciu a informatiáciu so zameraním na chemický priemysel, určite
si vyberieš, čím chceš byť:
 projektantom, dodávateľom a prevádzkovateľom chemických, biochemických a potravinárskych výrob
 vývojárom a výskumníkom nových procesov a technológií zameraných na všetky oblasti chémie; procesov,
ktoré nielen efektívne vyrábajú, ale aj chránia životné prostredie
 špecialistom v analytických a monitorovacích laboratóriách
 obchodným zástupcom distribučných ﬁriem aktívnych v oblasti chémie a potravinárstva
 pracovníkom nielen priemyselných podnikov, ale aj štátnej a miestnej správy…aj tam sú odborníci
potrební
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Ing. Robert Mistrík, PhD. – HighChem, laureát vedeckej ceny Hlava roka 2009
 Ing. Iveta Lenkyová-Kukurová, PhD. – Mikrobiológ a QC/QA manager, Mold & Bacteria Consulting
Laboratories, Ontario, Canada
 Ing. Ján Király – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Frucona, a. s. Košice
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POZNÁŠ TOUR DE FRANCE?
TAK VEDZ, ŽE AUTOROM
TROFEJÍ NAJZNÁMEJŠÍCH
CYKLISTICKÝCH PRETEKOV NA
SVETE BOL PRÁVE ABSOLVENT
TEJTO FAKULTY. 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
www.fa.stuba.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA
 architektúra a urbanizmus (denné štúdium)
 dizajn
(denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU?
 do 30. novembra 2020
 elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade, že ho ešte uchádzač nemá, stačí ho priniesť až k zápisu)
 elektronickú verziu portfólia domácich prác
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní, ktoré
vydáva okresný úrad
 kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 11. - 26. januára 2021
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 40 €
 80 € pri podaní prihlášky na študijný program len v anglickom jazyku (podávanie prihlášok do 31. mája 2021)
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
Z AKÝCH PREDMETOV A AKOU FORMOU SA VYKONÁVA PRIJÍMACIA SKÚŠKA?
 prvé kolo: talentová skúška (3 úlohy) + test
 druhé kolo: ústny pohovor
AKO DLHO TRVÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA A V AKOM ROZSAHU UČIVA JE?
 prvý deň
 talentová časť
 odbor architektúra a urbanizmus: zátišie, busta, kompozícia z geometrických telies
 odbor dizajn: zátišie, busta, jednoduchý priemyselne vyrábaný predmet
 test
 odbor architektúra a urbanizmus: všeobecné znalosti z oblasti architektúry, umenia a dizajnu, test
priestorovej predstavivosti
 odbor dizajn: všeobecné znalosti z oblasti dizajnu, umenia a architektúry, praktický test
kreativity
 druhý deň
 pohovor s prezentáciou portfólia domácich prác
* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.fa.stuba.sk
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AKÉ PRÍPRAVNÉ KURZY MOŽNO ABSOLVOVAŤ?
 v rámci programov ďalšieho vzdelávania pre verejnosť na fakulte (školy kreslenia, modelovania, Vyskúšaj si
svoj talent a pod.)
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 FAD open – 12. novembra 2020
 Noc architektúry – február, jún 2021
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 ponúkame ti spojenie techniky, vedy a umenia
 sme jedinou fakultou architektúry na Slovensku, takže niektoré študijné programy môžeš študovať len u nás
 predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv
 v rámci zahraničných študijných pobytov môžeš absolvovať rok štúdia na zahraničných univerzitách, pričom
tam nazbierané kredity ti u nás zarátame
 máš možnosť vycestovať na univerzity v Nemecku, Anglicku, Belgicku, Francúzsku, Grécku, Taliansku,
Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Česku a v mnohých ďalších krajinách
 ponúkame ti každoročné zájazdy na veľtrhy dizajnu, letné školy architektúry, návštevu Benátskeho bienále,
workshopy v štýlovom zariadení v Banskej Štiavnici
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 môžeš bývať v jednom zo študentských domovov priamo v centre mesta, budeš mať všetko len na skok
a pešou chôdzou 10 minút od fakulty (ŠD Belojanis)
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 nájdeš u nás kaviareň, kde sa obslúžiš za dobrovoľný príspevok
 fakulta nemá vlastnú jedáleň, t.j. počas dňa sa môžeš stravovať v jedálňach iných fakúlt, blízkych len pár
minút od miesta výučby (preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta)
 počas akademického roka máš možnosť navštíviť akcie pripravované študentskými organizáciami
a fakultou – Cenu dekana, Foto Expo, Pechtle-Mechtle, Pajc, prednášky významných slovenských
i zahraničných architektov, Beániu architektov, Noc architektúry, ktoré sú hlavnými podujatiami počas
roka a sú navštevované nielen študentmi, ale aj širokou laickou i odbornou verejnosťou
 držíme sa hesla: Učíme tvoriť!
 športové aktivity ti ponúkajú okolité fakulty, len pár minút chôdze od tej našej – basketbal, volejbal,
hokej, futbal, ﬂorbal, tenis, squash, badminton, aquagymnastika, plávanie, vodné pólo, stolný tenis,
posilňovňa, športové lezenie…
 každoročne organizujeme turnaj v stolnom tenise „Belluš open“, v ktorom môžeš vyzvať svojho pedagóga
 samozrejme si vítaný v študentskom parlamente, ktorý organizuje prednášky, stretnutia, výstavu
„FotoExpo“ a mnoho ďalších
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
 architektom, urbanistom, produktovým dizajnérom, interiérovým dizajnérom, scénografom, urbanistom,
rovnako sa môžeš uplatniť v kreatívnom priemysle – v graﬁckých alebo kreatívnych štúdiách
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Martin Kusý – architekt A.B.K.P. Š., spol. s r. o., autor budovy SND a NBS
 Pavol Paňák – architekt A.B.K.P. Š., spol. s r. o., autor budovy SND a NBS
 Peter Oláh – dizajnérske automobilové štúdio, Škoda Auto
 Štefan Polakovič – ateliér GutGut – laureát európskej ceny za architektúru Mies van de Rohe
 Ľubomír Závodný – mimoriadny profesor FA STU, cena Slovenskej komory architektov za architektúru
CE.ZA.AR, laureát Krištáľového krídla v kategórii architektúra za výrazný prínos k rozvoju súčasnej
slovenskej architektúry
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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
MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ
AŽ PO MECHATRONIKU ČI
INFORMATIKU, BEZPEČNOSŤ,
POŽIARNE INŽINIERSTVO,
PERSONÁLNU PRÁCU,
MANAŽMENT.

J. Bottu 2781/25
917 24 Trnava
www.mtf.stuba.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA
 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (denné štúdium)
 integrovaná bezpečnosť
(denné štúdium)
 kvalita produkcie
(denné štúdium)
 materiálové inžinierstvo
(denné štúdium)
 mechatronika v technologických zariadeniach
(denné štúdium)
 personálna práca v priemyselnom podniku
(denné štúdium)
 počítačová podpora výrobných technológií
(denné štúdium)
 priemyselné manažérstvo
(denné štúdium)
 výrobné technológie
(denné štúdium)
 výrobné technológie a výrobný manažment
(denné štúdium)
 výrobné zariadenia a systémy
(denné štúdium)
METÓDY DENNEJ FORMY ŠTÚDIA:
 prezenčná metóda (bezplatná) – výučba prebieha v pracovnom týždni (pondelok až piatok)
 kombinovaná metóda (bezplatná) – výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu (náhrada
externej formy)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU NA PRVÝ STUPEŇ ŠTÚDIA?
 do 31. marca 2021
 elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
Prihlášku si podávaš elektronicky bez povinnosti jej vytlačenia a doručenia na fakultu. Na fakultu
doručíš:
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní,
ktoré vydáva okresný úrad
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 € pri podaní elektronickej prihlášky
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 bez prijímacej skúšky, kritériom na prijatie sú študijné výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej
škole
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
 pri podaní papierovej prihlášky: 006
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 Deň otvorených dverí: 4. februára, máj 2021
* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.mtf.stuba.sk
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PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 máme širokú paletu študijných programov (od materiálov a technológií až po mechatroniku či
informatiku, bezpečnosť, požiarne inžinierstvo, personálnu prácu, manažment)
 časť štúdia môžeš absolvovať v zahraničí
 môžeš získať štipendium – odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne, prospechové,
mimoriadne. Ak sa posnažíš, môžeš získať až 2250 €.
 vďaka možnosti využívať elektronické skriptá získaš vynikajúci prístup k študijnej literatúre
 máš možnosť zapojiť sa do výskumnej činnosti v rámci rôznych projektov
 k dispozícii máš bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wiﬁ pripojenie v priestoroch
fakulty i študentského domova
 počítačové laboratóriá majú neobmedzený prístup na internet a špecializované softvérové vybavenie
 časť výučby prebieha v high-tech laboratóriách
 počas štúdia môžeš absolvovať zaujímavé prednášky z rôznych oblastí vedy a techniky
 vďaka úspešnej akcii JOBDAY máš možnosť získať aktuálne informácie o atraktívnych pracovných
ponukách alebo brigádach
 v spolupráci s podnikmi organizujeme akcie zamerané na uplatnenie našich budúcich absolventov
 vysoké nástupné platy, skvelé uplatnenie v praxi
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 môžeš bývať v modernom študentskom domove priamo v areáli fakulty
 k dispozícii sú 2- a 3-lôžkové izby prepojené sociálnym zariadením
 pripojenie na internet zdarma je samozrejmosťou
 vedľa študentského domova sa nachádza veľké bezplatné parkovisko
 fakulta sa nachádza v blízkosti vlakovej a autobusovej stanice, do mesta je to 10 minút chôdzou
 počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň alebo bufet priamo v priestoroch fakulty
 k dispozícii máš plaváreň, telocvičňu, posilňovňu, ktoré môžeš využívať bezplatne
 môžeš sa zabaviť na akciách, ktoré organizuje študentský parlament: beánia, ples študentov mesta
 máš možnosť sa zapojiť do študentských súťaží: Trnavský maják, Študentské schody, stolný futbal, biliard,
Non Stopka, ŠIFL – študentská internátna futbalová liga
 môžeš byť aktívny v rozhlasovom štúdiu IRŠ Karavana
 zabavíš sa v Klube AMOS
 žiovot v Trnave je nízkonákladový, dobre sa tu zabavíš alebo športovo vyžiješ

KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
 projektovým manažérom, vedúcim prevádzky, obchodným zástupcom, koordinátorom výroby,
technológom, konštruktérom, členom alebo vedúcim pracovníkom vývojových tímov, kontrolórom
kvality, výskumným pracovníkom, projektantom automatizovaných výrobných systémov
a zariadení, materiálovým špecialistom, pracovníkom v oblasti bezpečnosti práce a analýzy rizík,
HR špecialistom, IT špecialistom
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Ing. Miroslav Trnka – zakladateľ ﬁrmy ESET
 prof. Ing. Ján Závadský, PhD. – manažér kvality UMB
 Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová – riaditeľka, Reydel Automotive Slovakia, s. r. o.
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ÍTEČKÁRI, TEDA ABSOLVENTI
NAŠEJ NAJMLADŠEJ FAKULTY,
SÚ NAJLEPŠIE ZARÁBAJÚCI
ABSOLVENTI SPOMEDZI
VŠETKÝCH UNIVERZÍT
A VYSOKÝCH ŠKÔL NA
SLOVENSKU. OKREM TOHO,
ŽE ŠTUDUJÚ A PRACUJÚ
V RENOMOVANÝCH FIRMÁCH,
STÍHAJÚ EŠTE VÍŤAZIŤ NA
SVETOVÝCH SÚŤAŽIACH.

Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
www.ﬁit.stuba.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA

 Informatika (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)

AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU NA PRVÝ STUPEŇ ŠTÚDIA?

 do 31. marca 2021
 elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska)
 priebeh prijímacieho konania nájdeš na: https://www.ﬁit.stuba.sk/prijimacky/bakalari
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 životopis
 overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 najlepšie z hodnotení:

 hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo hodnotenie písomného testu
z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov
z 2016/17), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk)
 len pre uchádzačov na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie externej časti maturitnej
skúšky z cudzieho jazyka alebo hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných
predpokladov, vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov
z 2016/17), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk)

 výsledky za stredoškolskú činnosť – overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky
v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť
informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (www.ﬁit.stuba.sk/1906)
 pre uchádzačov, ktorí študovali v zahraničí: uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom
vzdelaní, ktoré vydáva okresný úrad
 pre uchádzačov zo zahraničia (okrem ČR) aj vysvedčenia za posledné 4 roky
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?

 20 € pri podaní elektronickej prihlášky
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?

 bez prijímacej skúšky (je potrebné absolvovať externú maturitnú skúšku z matematiky alebo cudzieho
jazyka, SCIO z matematiky alebo SCIO zo všeobecných študijných predpokladov – bližšie informácie
na studuj.ﬁit.sk)
KAM POSLAŤ POPLATOK?

 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK8381800000007000085552
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
 pri podaní písomnej prihlášky: 1101
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 Deň otvorených dverí: 11. decembra 2020

* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.ﬁit.stuba.sk
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PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
 sme lídrom na Slovensku a v Česku, kde sme jediní s medzinárodnou akreditáciou IET, ktorú má
napríklad aj Oxford a Camgridge
 máme suverénne najlepšie uplatnenie v odbore (viac ako 94 %) a najlepšiu zhodu rozsahu vzdelania
a praxe
 naši absolventi sú najžiadanejší na trhu práce s najvyššími nástupnými platmi
 podporujeme šikovných študentov; takmer polovica našich študentov získala v uplynulom roku
štipendiá v priemernej výške 602 €
 fakulta okrem štúdia poskytuje priestor na stretávanie a výmenu skúseností IT špecialistov
z akademickej obce a praxe, či už počas výučby, konferencií, workshopov, prednášok či rôznych
ďalších odborných podujatí z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako napríklad
OpenSlava, Softecon, Night of Chances, World Usability Day a ďalšie
PRIESTORY FAKULTY
 študuješ v novej budove vybavenej modernými aulami, učebňami, laboratóriami, knižničnými
priestormi, bufetom, terasou, oddychovymi zónami v priestoroch chodieb aj študovne, ktoré môžeš
využívať aj mimo vyučovania
 naše laboratóriá sú v rámci rôznych projektov priamo prepojené s IKT ﬁrmami a reálne nasadzované
do praxe (UX lab, Výskumné centrum Eset, Molpir / Funtoro lab, Siemens Healthcare laboratory…)
NAVYŠE
 dostaneš tu priestor zapojiť sa do medzinárodného výskumu; viac ako tretina našich publikácií je
spoluvytváraná našimi študentmi, ktorí sú zároveň uvedení ako spoluautori
 svoje vedomosti aj zručnosti si môžeš obohatiť v Cisco sieťovej akadémii FIIT, ktorá pripravuje
špecialistov v oblasti IKT

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 stravu aj ubytovanie máš do 10 minút od fakulty pešou chôdzou
 môžeš sa zapojiť do rôznych aktivít, ktoré ti ponúka vyše 20 študentských organizácií, napríklad
spravovať internet pre 3 500 študentov, stavať formulu, cestovať do zahraničia…
 raz ročne sa priestory fakulty zmenia na centrum originálnej FIITkárskej zábavy – FIITkovicu s rôznymi
atrakciami (LaserTag, Bungee Run, karaoke, X-Boxy…)
 veľkej popularite sa tešia Spoločenské hry na FIIT, šachový turnaj, fotosúťaž FIITaPixel…
 k dispozícii budeš mať aj tvorivú zónu, kde budeš môcť spolu s ďalšími študentmi pracovať na
školských aj mimoškolských projektoch, oddychovať pri hraní spoločenských a iných hier
 nezabúdame ani na športové aktivity, či už v rámci aktívneho oddychu, alebo dokonca reprezentácie
fakulty; na svoje si prídu priaznivci lezenia, ﬂorbalu, ﬁtnesu, plávania, aerobiku, volejbalu, turistiky,
cykloturistiky, lyžovania, bojových umení…
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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
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:
 Pavol Luka, technologický riaditeľ, Eset,
 Anton Scheber, spoluzakladateľ, konateľ, Softec,
 Vladimír Šikura, generálny riaditeľ, Soitron

„Pre mňa osobne mala fakulta najväčšiu pridanú hodnotu v dvoch smeroch:
latka je nastavená vysoko, čo je dôležité aj pre uplatnenie kandidátov mimo SR. Silný fokus na budovanie
analytického myslenia pri riešení problémov je určite skvelá príprava pre reálny svet.“
Jan Gregor, CEO, Ableneo
„Na FIIT som získal nielen vedomosti, ale naučil som sa aj samostatnosti. Škola mi dala kvalitný základ,
otvorila mi oči a ukázala mi (nielen počítačový) svet a jeho bohaté možnosti. Umožnila mi rozvíjať moje
schopnosti aj mimo školy a výborne ma pripravila pre prax, kde teraz zúročujem a ďalej rozvíjam svoje
profesijné poznatky.“
Márius Šajgalík, softvérový inžinier, Google
„Fakulte vďačím za ľudí, ktorých som mal možnosť spoznať a doteraz sú súčasťou môjho pracovného aj
súkromného života. Rozličné predmety, nespočetné množstvo zadaní a nových informácií mi obohatilo
môj rozhľad v IT svete. FIIT bola pre mňa odrazovým bodom do ďalšieho (profesijného aj súkromného)
života.“
Tomáš Morvay, analytik malvéru, ESET
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ÚSTAV MANAŽMENTU

TU SA NAUČÍŠ VŠETKO, ČO
SÚVISÍ S PRIESTOROVÝM
PLÁNOVANÍM A 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
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA
 priestorové plánovanie
(denné štúdium v SJ)
 priestorové plánovanie
(denné štúdium v AJ)
 investičné plánovanie v priemyselnom podniku (denné štúdium v SJ)
 investičné plánovanie v priemyselnom podniku (denné štúdium v AJ)
PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022*
V AKOM TERMÍNE TREBA PODAŤ PRIHLÁŠKU?
 do 30. apríla 2021 (vrátane)
 elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
 životopis
 doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania prikladá len uchádzač,
ktorý neuhradil poplatok platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS
 kópie stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia
 ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní, ktoré
vydáva okresný úrad
 ak si uchádzač so špeciﬁckými potrebami, žiadosť na účely vyhodnotenia špeciﬁckých potrieb a určenia
rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
 20 € pri podaní elektronickej prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
 40 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný len v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
 názov banky: Štátna pokladnica
 IBAN kód: SK88 8180 0000 0070 0008 4007
 SWIFT kód: SPSRSKBA
 variabilný symbol:
 pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
 pri podaní písomnej prihlášky: 9071002122
AKÁ JE PODMIENKA PRIJATIA?
 úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku:
 bez prijímacej skúšky:
 ak nematuruješ z matematiky, ale máš študijný priemer do 2,8 (vrátane)
 ak nematuruješ z matematiky alebo fyziky, ale máš študijný priemer do 2,0 (vrátane)
 s písomnou prijímacou skúškou:
 z matematiky

* podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.um.stuba.sk
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ŠP priestorové plánovanie:
 bez prijímacej skúšky:
 ak máš celkový študijný priemer do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka)
 s písomnou prijímacou skúškou:
 zameranou na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a všeobecný prehľad prírodných
a spoločenských vied
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
 investičné plánovanie v priemyselnom podniku: 7. júna 2021
 priestorové plánovanie: 8. júna 2021
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
 Deň otvorených dverí: 25. februára 2021
 Deň plánovačov: 12. apríla 2021
PREČO SI VYBRAŤ TENTO ÚSTAV?
 niektoré študijné programy môžeš študovať iba tu (priestorové plánovanie, investičné plánovanie
v priemyselnom podniku)
 máš možnosť absolvovať výmenné pobyty na zahraničných univerzitách v rámci programu
ERASMUS+ na rôznych európskych univerzitách (napríklad študijný program priestorové plánovanie
v inžinierskom stupni štúdia ponúkame v spolupráci s univerzitou v Remeši; teda naši absolventi,
ktorí absolvovali pobyt na tejto univerzite, sú držiteľmi slovenského aj francúzskeho titulu)
 v rámci štúdia sa zúčastníš na odborných praxiach, na letnom plenéri, na exkurziách v zahraničí

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
 bývať budeš v Študentskom domove Jura Hronca alebo na Mladej garde
 môžeš si zaobstarať aj vlastné ubytovanie v Bratislave, ktoré sa pohybuje v sume cca 150 – 200 € mesačne
 raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 počas dňa máš k dispozícii jedáleň alebo bufet priamo v mieste výučby
 môžeš sa stravovať v jedálňach a bufetoch iných fakúlt, vzdialených len pár minút od miesta výučby
 preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta
 k dispozícii máš telocvične, posilňovne a ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt aj študentských
domovov
 zabavíš sa na študentských akciách: prvákovice, odborovice, workshopy na zaujímavé témy, Deň
plánovačov či výlety/exkurzie na zaujímavé miesta
 máš možnosť získať zaujímavú brigádu alebo stáž doma (Penta investment, Magistrát hlavného
mesta, Nexteria) i v zahraničí (IASTE, AISEC)
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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
Alebo aj ako naši úspešní absolventi:

 Ing. Dagmar Barániková – slovenská reprezentantka v šerme, bronzová medailistka z MS do 23 rokov
a víťazka Svetového pohára juniorov
 Ing. Marek Schweigert – hlavný iniciátor projektu urbanE.T.
 Ing. Tomáš Szabo – autor webového portálu E-PRO
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ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY – AJ O TOMTO JE NAŠE ŠTÚDIUM…

Inovácie pri ochrane proti COVID-19.

Budova Veľvyslanectva ČR v Addis Abebe (Etiópia) bude postavená podľa víťazného projektu súťaže
študentiek STU (Inspirelli Awards).
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Nové bioplasty z STU sa môžu rozložiť v pôde i vo vode.

Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka.
(na motívy marveloviek Avengers: Engame a Captain Marvel)
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PREČO SI VYBRALI STU?

Michal Dluhý
Stavebná fakulta STU, odbor Pozemné stavby a architektúra
„Rozhodovanie, kam pôjdem na vysokú školu, bolo jednoduché. Odmalička ma bavila
technika a stavebníctvo. Vybral som si štúdium na najstaršej fakulte STU, čo mi dalo
veľa vedomostí, skúseností a priateľov. Na škole je veľmi veľa odborníkov, ktorí vedia
študentom ponúknuť nielen teoretické vedomosti, ale aj vlastné skúsenosti z praxe.
Svoje rozhodnutie pri výbere STU neľutujem, pretože zameranie, ktoré som si vybral,
ma baví a každým dňom napredujem.“
Patrik Doležaj
Strojnícka fakulta STU, odbor 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 tak žiadaní, že
o prirodzený prechod do atraktívneho a dobre ohodnoteného zamestnania netreba
mať obavy. Škola taktiež počas akademického roka ponúka veľa študentských akcií,
na ktorých si môžeme užiť pravý študentský život plnými dúškami.“
Jakub Šíp
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, odbor Aplikovaná informatika
„Výber vysokej školy 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, keďže 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, lebo 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.“
Alexandra Očková
Fakulta architektúry a dizajnu STU, odbor 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 je umenie spojené s technickými
predmetmi. Vybrala som si Fakultu architektúry a dizajnu STU, pretože sídli
v Bratislave a má dobré renomé. Som veľmi rada, že môžem študovať na našej
fakulte, pretože som sa naučila veľa nových vecí, ktoré sa mi zídu v praxi. Na záver
by som chcela dodať, že Fakulta architektúry a dizajnu STU má svoje čaro. Je to
jedinečná škola s úžasnými ľuďmi a akciami.“
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Jana Halajová
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor Biotechnológia
„Biológia a chémia boli cieľom môjho zamerania už na strednej škole. Rozhodovala
som sa medzi viacerými variantmi, pričom som sa vždy videla v ambulancii, no
napokon vyhrala FCHPT STU, čomu som veľmi rada. Pevne verím, že práve táto
škola a odbor, ktorý študujem, ma pripraví a vyškolí na odborníka pre moje budúce
zamestnania. Škola ponúka široký rozhľad, množstvo vedomostí a laboratórnej
praxe, využiteľnej a potrebnej pre budúce zamestnanie. A okrem iného aj množstvo
mimoškolských aktivít. To, že má dobré meno na Slovensku aj v zahraničí, moja
osobná skúsenosť iba potvrdzuje.“

Diana Fabušová
Materiálovotechnologická fakulta STU, odbor 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 odbor,
Materiálové inžinierstvo, a preto bol môj výber jasný. Ponúka ho Materiálovotechnologická
fakulta STU. Veľkým bonusom fakulty nie je len to, že sídli v krásnom študentskom meste
Trnave, ale má aj veľký campus. Na jednom mieste tak máme všetko – školu, internát,
jedáleň, posilňovňu aj plaváreň.“

Denisa Mensatorisová
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, odbor Informatika
„To, že som sa rozhodla práve pre túto vysokú školu, prišlo u mňa akosi prirodzene.
Už odmalička som rada vysedávala za počítačom a na gymnáziu som mala
radšej matematiku a informatiku, ako humanitné predmety. S výberom školy som
spokojná. Škola má dobré meno doma aj v zahraničí. Oceňujem možnosť zvoliť si
predmety v priebehu štúdia, a tak si každý môže vybrať to, čo ho baví. Výhodou
štúdia informatiky je, že IT sektor má z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce veľký
potenciál aj do budúcnosti.“

René Ivan
Ústav manažmentu STU, odbor Priestorové plánovanie
„Na STU ma oslovil hlavne odbor Priestorové plánovanie, pretože je jedinečný a nič
podobné som predtým nevidel, nakoľko spája technické a humanitné vedy. Naštudoval
som si o tomto odbore viac a na Slovensku nie je až taký populárny a rozvinutý, ako
v zahraničí, preto som si povedal, že to skúsim. Nesmierne ma to zaujalo, keďže tento
odbor 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 to dodnes.“
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U NÁS SA STÁLE NIEČO DEJE
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LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDO3KOLÁKOV

KEDY?
 už 12 rokov (stráviš u nás 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
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Univerzitný technologický
inkubátor STU (InQb)

ROZBEHNI STARTUP NA STU,
POMÔŽEME TI!
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, KDE
SME JEJ POSKYTLI POMOC PRI
ZAČIATKOCH PODNIKANIA.
AJ TY BY SI RÁD ZALOŽIL SVOJ
STARTUP ALEBO PRACOVAL
V TÍME ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ NA
ZMYSLUPLNOM PROJEKTE?
PRIDAJ SA K NÁM!

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
www.inqb.sk
www.fb.com/univerzitnytechnologickyinkubatorstu

Náš inkubátor podporil za 15 rokov už viac ako 75 startupov. Ak pracuješ na zaujímavom projekte a chceš
svoj nápad ďalej rozvíjať, alebo plánuješ založiť ﬁrmu a potrebuješ inšpiratívne prostredie, nové kontakty
a odborné rady pre ďalší rast svojho podnikania, inkubátor ti podá pomocnú ruku.
KTO SA MÔŽE STAŤ SÚČASŤOU INKUBÁTORA?
 Každý študent alebo doktorand zo všetkých fakúlt STU. Dôležité je, aby tvoj nápad prinášal nový produkt,
inováciu alebo technológiu, ktorá pomôže spotrebiteľom, prípadne ﬁrmám, zlepšiť alebo vyriešiť nejaký
problém.
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 – stretávať sa budeš s našimi absolventmi aj partnermi
 SPOLUPRÁCA – spojíme ťa aj so šikovnými ľuďmi v rámci STU
AKÉ SÚ NAŠE PROGRAMY PODPORY?
 START trvá 3 mesiace a výsledkom je tvoj kvalitný biznis plán, stretneš sa s mentormi, ktorí zhodnotia
a rozvinú tvoj nápad.
 INQB trvá 2 roky a je pre tých, čo už založili ﬁrmu. Spoločne ju rozvíjame, pomáhajú ti aj mentori z praxe,
si členom inšpiratívnej komunity, máš prístup k našim kontaktom a príležitosť chodiť na konferencie
a súťaže.
NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI:
 Innovatrics – celosvetovo známa ﬁrma v oblasti biometrie
 Solargis – medzinárodná spoločnosť s orientáciou na solárnu energetiku
 Visibility – úspešná online marketingová agentúra
 Liftago – online taxi platforma pôsobiaca aj v zahraničí
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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...)
 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...
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WWW.VISITBRATISLAVA.COM

TO DÔLEŽITÉ SI ZAPÍŠEM SEM:
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