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pamätám sa na to, akoby to bolo včera. Na gymnázium k nám prišiel vážny 
pán v obleku a rozprával o možnostiach štúdia na Slovenskej vysokej 
škole technickej, dnes Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol to 
prodekan jednej z fakúlt. A pamätám sa, že som sa ho pýtal aj na rozdiely 
medzi niektorými študijnými odbormi, lebo mi to nebolo celkom jasné. 
Nevedel som sa rozhodnúť, čo študovať po gymnáziu, na ktorú vysokú ško-
lu ísť. Páčilo sa mi všeličo – fyzika, elektronika, hifi , či videotvorba. Dobrú 
radu mi však dal Paľo, jeden z mojich veľmi dobrých starších priateľov. 
Našťastie. On vyštudoval odbor elektronické počítače a už pracoval. Jeho 
rada bola jednoduchá a pre mňa kľúčová: „Štúdium na technike je prak-
tickejšie, dá ti omnoho lepšie možnosti uplatniť sa po škole. Viac možností 
vybrať si prácu, ktorá ťa bude baviť.“ A tak som sa prihlásil na štúdium 
elektroniky na technickú univerzitu v Bratislave. Ani vo sne mi nenapadlo, 
že raz budem rektorom tejto univerzity. 
Paľo mal veľkú pravdu. Všetci moji kolegovia – študenti – si našli 
prácu veľmi rýchlo. Viacerí pracujú na nových technických lahôdkach, či 
poskytovaní moderných služieb. Čoskoro sa stali šéfmi v podnikoch, iní 
cestujú po svete, či riadia zahraničné pobočky. Mnohí podnikajú, zastávajú 
významné funkcie prezidentov celých spoločností, podnikov, bánk... 
a z času na čas i funkciu prezidenta republiky. Jednoducho, ak chceš byť 
úspešným manažérom, študuj techniku. 
STU je veľká škola so skúsenosťami. Rozvíja nielen vedomosti, ale aj 
systémové myslenie, pocit spolupatričnosti a zodpovednosť. Poskytuje 
vzdelanie, ktoré Ti zvýši šance na zaujímavú prácu, slušné príjmy a dobré 
uplatnenie v živote. 
Prajem vám šťastnú ruku pri výbere vášho študijného programu. 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor STU
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U pretože:

• s nami patríš k najlepším
• ... podľa domácich aj medzinárodných rebríčkov* sme jednotkou na Slovensku pre štúdium 

chemických vied, informačných technológií, počítačových vied a elektrotechniky
• s nami ideš do sveta
• ... spolupracujeme s univerzitami a vedeckými inštitúciami vo svete, aby sme uľahčili 

študentom absolvovanie časti štúdia v zahraničí.  Prví na Slovensku sme získali ECTS Label 
a následne DS Label. Tieto certifi káty uľahčia študentom uznávanie štúdia a kvalifi kácie 
v rámci EÚ

• s nami máš prácu istú
• ... podľa personálnych portálov majú zamestnávatelia najväčší záujem práve o absolventov 

STU. Naši absolventi majú najvyššie nástupné platy na Slovensku**
• s nami získaš kontakty a nových priateľov
• ... nájdeš ich  v kruhu takmer 16 tisíc študentov univerzity. A z Bratislavy či Trnavy budeš mať 

stále blízko domov – k starým známym i k rodine
• s nami sa zabávaš
• ... máš kopu možností ako využiť voľný čas – môžeš športovať, byť členom umeleckého súboru, 

tvoriť časopis, moderovať v študentskej televízii, pridať sa k niektorej študentskej organizácii 
a organizovať eventy... 

• v Bratislave to žije
• ... Bratislava je metropolou Slovenska. Aj ty sa staneš jej obyvateľom a otvoria sa ti 

nespočetné možnosti – brigády, koncerty, divadlá, kiná, galérie, športové podujatia, výlety, 
nové priateľstvá... budúce pracovné pozície

*ARRA, QS World University Ranking, The World University Ranking, ARWU
**profesia.sk, MŠVVaŠ SR
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• výber z päťdesiatky atraktívnych študijných programov – od A ako architektúra až po V ako 
výživa... a množstvo ďalších medzitým

• prospechové štipendium pre tých naozaj usilovných
• aktívnu účasť vo výskume, získanie skúseností a kontaktov doma i v zahraničí
• možnosť spolupracovať s fi rmami, stať sa súčasťou projektov a biznis riešení 
• príležitosť zapojiť sa pod vedením našich pedagógov do domácich i medzinárodných súťaží 

a patriť k víťazom
• získanie titulu, vďaka ktorému si prax cení našich absolventov (a oni tak ľahko nájdu pracovné 

uplatnenie doma či v zahraničí a sú aj najlepšie platení)
• univerzita poskytuje aj mimoriadne štipendiá, napríklad, za vynikajúce študijné výsledky, 

za reprezentáciu v športových, umeleckých či vedeckých súťažiach, za vynikajúce plnenenie 
si študijných povinností, či za mimornadnu záverečnú prácu.  Môžeš dostať tiež grant 
na mimoriadny výskumný projekt, do ktorého sa rozhodneš pustiť počas štúdia

• šancu vstúpiť do reálneho podnikania s vlastným nápadom 
• ... a to je len zopár zásadných dôvodov, prečo si vybrať STU...

... tak čítajte ďalej...

Čo
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e
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absolventi.stuba.sk

prof. Ing. Marian Peciar, PhD.
prorektor STU

“Techniku som mal rád už od útleho detstva, začínal som ako rádioamatér 
s kryštálkami, až po stavbu zložitejších prijímačov, farebnej hudby, 
zosilňovačov a pod. 
Neskôr, keď som si kúpil moped, ktorý som dokázal počas jedného dňa 
rozobrať aj zložiť, a s kamarátom sme začali zháňať a rekonštruovať 
automobilových veteránov a staré vyradené parné rušne som zistil, že mi 
z techniky viac učarovala strojarina, voňajúca spáleným olejom, s rôznymi 
mechanizmami a konštrukčnými detailmi. A tej som zostal verný celý život, 
hobby sa stalo mojou prácou a naopak...”

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka Fakulty architektúry STU

“Štúdium na Fakulte architektúry bolo pre mňa prirodzenou voľbou. Môj 
záujem o technicko–umelecký odbor vychádzal z rodinného zázemia, zo 
záujmu o matematiku a fyziku, ktorý dopĺňal vzťah k umeniu. Môj otec bol 
stavebný inžinier a mama je inžinierka architektka - celý život zapálení pre 
svoje povolania. To ma prirodzene vtiahlo do sveta ich profesií, ktoré boli 
súčasťou môjho vnímania sveta.” 

Ing. Peter Pištek, PhD.
prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU

“Keď som sa dostal k počítačom, postupne som objavoval možnosti editá-
cie súborov s úmyslom získať nejakú výhodu v hrách... alebo rôzne žartíky 
ako  resetovanie počítača, otváranie CD-ROMky, obchádzanie spúšťania 
zablokovaných programov...  
Vždy ma viac bavilo niečo logické s jasne daným systémom riešenia 
úlohy... a, samozrejme, bol som pohodlný :)  - nebavilo ma učiť sa „mraky“ 
textu na písomky. Tento prístup ma postupne vyprofi loval, až sa pre mňa 
nakoniec stala jasnou voľbou informatika. “
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Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry
Materiálovotechnologická fakulta (so sídlom v Trnave)
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav manažmentu
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
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, podľa rebríčka ARRA dlhodobo ponúka 
najkvalitnejšie stavbárske vzdelanie na Slovensku.

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
• Civil Engineering (v anglickom jazyku)   (denné štúdium)
•  Civil Engineering (v slovenskom a anglickom jazyku) (denné štúdium)
•  geodézia a kartografi a    (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 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku?

• do 31. marca 2017
•  elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  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 krajský školský úrad
•  originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

•  Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
•  20 € pri podaní elektronickej prihlášky
•  50 € pri podaní písomnej prihlášky
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Kontakt

•  Kam poslať poplatok?
•  názov banky: Štátna pokladnica
•  IBAN kód: SK1081800000007000359533 
•  SWIFT kód: SPSRSKBA
• variabilný symbol

• pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
• pri podaní písomnej prihlášky: 4

• Aké sú podmienky prijatia?
•  základnou podmienkou je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky

•  Kedy sú prijímacie skúšky? 
•  na bakalárske študijné programy sa v akademickom roku 2017/2018 prijíma bez prijímacích 

skúšok

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Radlinského 11, 810 05 Bratislava
www.svf.stuba.sk | www.stavebnafakulta.sk
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Prečo si vybrať túto fakultu?
• niektoré študijné programy môžeš študovať iba tu (napr. tie so zameraním na vodu a vodné 

hospodárstvo máme ako jediná fakulta na Slovensku)
•  predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv; môžeš ich študovať aj v cudzom jazyku
• rok štúdia môžeš bezplatne absolvovať na zahraničnej univerzite, pričom za predĺženie štúdia 

o tento rok sa školné neplatí
• ako prvák z mimobratislavského kraja máš istý internát (iba 10 minút chôdze 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
•  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 takmer 100 % uplatnenie, s platom presahujúcim priemer 

minimálne o 400 eur

• 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) 

• 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, fl orbal, tenis, squash, 

badminton, aquagymnastika, plávanie, vodné pólo, stolný tenis, športové lezenie, 
cykloturistika, turistika, lyžovanie, vodáctvo 

• na výber máš organizované telovýchovné sústredenia, turistické cyklotúry, kanoistické 
splavy a športové stretnutia so zameraním na zjazdové lyžovanie a snowboarding

• 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

Študentský život
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• 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,…

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Daniel BUKOV, stavbyvedúci, Matep, s. r. o.
• Daniela JEŽKOVÁ, projektant
• Ľuboš FUSSEK, riaditeľ Baumit, s. r. o.
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
Pokiaľ sa zaujímaš o autá, lode, turbíny a podobné hračky, je to pre teba tá správna voľba. 
Ako jediná fakulta v regióne strednej a východnej Európy má tri tímy formúl, ktoré sa každoročne 
zúčastňujú súťaží po celej Európe (Silverstone, Hockenheim, Hungaroring).

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
• aplikovaná mechanika a mechatronika  (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)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku?

• do 31. marca 2017
•  elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
•  životopis 
• v prihláške vypísané známky z koncoročných vysvedčení (za 1. až 4. ročník, v prípade 

5-ročného štúdia za 2. až 5. ročník), doložené notárom alebo matrikou overenými 
fotokópiami vysvedčení

•  ak uchádzač maturuje v šk. roku 2016/2017 – doloží strednou školou (SŠ) potvrdený výpis 
známok  za 1. až 3., príp. 2. až 4. roč. štúdia na SŠ 

•  overenú kópiu maturitného vysvedčenia
•  ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom 

vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad
•  kópiu dokladu  o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie

•  Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
•  20 € pri podaní elektronickej prihlášky
•  50 € pri podaní písomnej prihlášky

•  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
• pri podaní písomnej prihlášky: 4
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Kontakt

• Aké sú podmienky prijatia?
• prijíma sa na základe študijných výsledkov zo strednej školy, pričom bodové hodnotenie 

zahŕňa študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia

• Kedy sú prijímacie skúšky?
• 23. júna 2017 pre dekanom určených uchádzačov

•  Z akých predmetov a akou formou sa vykonáva?
• písomná skúška z matematiky, fyziky

•  Ako dlho trvá prijímacia skúška a v akom rozsahu učiva?
• 2 hodiny, v rozsahu stredoškolského učiva

• Kto nemusí robiť prijímaciu skúšku?
•  dekan fakulty rozhodne, do akej bodovej hodnoty je uchádzačom prijímacia skúška 

odpustená, ostatní uchádzači vykonajú písomnú skúšku z matematiky a fyziky, na základe 
ktorej môžu byť prijatí na štúdium

• Aké prípravné kurzy možno absolvovať?
•  z matematiky

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Deň otvorených dverí: 20. 10. 2016 a 9. 2. 2017

*Podrobné informácie o  prijímacom konaní budú 
spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
www.sjf.stuba.sk | www.studujstrojarinu.sk 
FB: Študuj strojarinu | FB: Strojnícka fakulta STU BA
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Prečo si vybrať túto fakultu?
• 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)
• popri štúdiu môžeš začať pracovať, pretože fakulta má zaujímavých partnerov z praxe
• môžeš sa stať členom niektorého formula-tímu a súťažiť na známych okruhoch
• po skončení štúdia máš prácu istú
• po príchode do praxe zarábajú absolventi v priemere 1 000 eur 
• 76 % študentov by išlo znova študovať strojarinu

• budeš bývať v zrekonštruovaných izbách študentského domova na Mladej garde, kde je 
skvelé  internetové pripojenie (1GB)

• vynikajúco vybavená posilňovňa
• športový areál priamo za Mladou gardou
• na fakulte si električkou za 20 minút (zastávka priamo pred študentským domovom)

• raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
•  fakulta nemá vlastnú jedáleň, tj. počas dňa sa môžeš stravovať v bufete, alebo v jedálňach 

iných fakúlt, vzdialených len pár minúť od miesta výučby
• preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta
•  v blízkosti študentského domova máš Mc Donalds, LIDL, Garda pub, čerpaciu stanicu OMV

• k dispozícii máš študovne a knižnice...
• telocvične (jedna aj priamo v priestoroch fakulty), posilňovne a ďalšie športoviská priamo 

v areáli študentského domova 
• 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 

Študentský život
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aKým môžeš byť?
• technickým inžinierom, konštruktérom, montérom vzduchotechniky, vývojárom, technológom, 

servisným technikom, procesným inžinierom, manažérom výroby, dizajnérom...

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s. r. o.
• Ján Meszároš, CEO/Engineering, Prototyping, Materials, e-Sense Slovakia
• Michal Harakaľ, NHV výpočtár, P+Z Engineering
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
Ak ťa fascinujú roboty, mobily, či iné multimediálne hračky, energetika, informačné a komunikačné 
systémy, alebo moderné  technologické zázraky, tak vôbec neváhaj. Na tejto fakulte sa o nich určite 
naučíš najviac, ale nielen o nich.

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 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku na bakalárske štúdium?

• do 30. 4. 2017
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
•  známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), resp. 

overené kópie vysvedčení
•  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 prijímacie konanie
•  súhlas na spracovanie osobných údajov

•  Kedy sú prijímacie skúšky?
• bez prijímacej skúšky

• Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
• 20 € pri podaní elektronickej prihlášky
• 50 € pri podaní písomnej prihlášky 
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Kontakt

•  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 vygenerovaný automaticky
• pri podaní písomnej prihlášky: 614

• Aké sú podmienky prijatia?
• Nájdeš ich na webovej stránke fakulty v informáciách pre uchádzačov o bakalárske štúdium

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Deň otvorených dverí: 19. októbra 2016

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
www.fei.stuba.sk | fb.com/fei.stuba
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Prečo si vybrať túto fakultu?
•  vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch všetkých študijných programov
•  na trhu práce nadštandardné fi nančné ohodnotenie 
•  možnosť aktívnej účasti pri riešení aktuálnych výskumných problémov 
•  bohatá ponuka zahraničných mobilít
•  internetové pripojenie bez obmedzenia v priestoroch fakulty aj študentského domova 
•  pestrý študentský život s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia

•  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 stravovacie zariadenia Univerzity Komenského, alebo množstvo ďalších 

priamo v študentskom mestečku

• k dispozícii máš telocvične s vlastnou posilňovňou, lezeckou stenou a plavárňou, ako aj 
ďalšie športoviská v blízkosti internátu

• môžeš si užiť zábavu v najstaršom vysokoškolskom klube v Bratislave (Elam)
• ak sa zaujímaš o prácu v médiách, máš šancu realizovať sa v jedinom bratislavskom 

študentskom rádiu (TLIS), unikátnej študentskej televízii (mc2), študentskom časopise 
(OKO) alebo v rádioklube (OM3KFF)... 

Študentský život
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Kým môžeš byť?
• programátorom, elektronikom, elektroenergetikom, web developerom, elektrotechnikom, 

bezpečnostným analytikom, jadrovým inžinierom

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Andrej Kiska, prezident SR
• Viera Stopjaková, vysokoškolská profesorka, Slovenka roka 2016 v sekcii veda a výskum
• Daniel Valúch, vývojový inžinier v skupine vysokofrekvenčných systémov, CERN, Ženeva, 

Švajčiarsko
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
Je to jediná fakulta svojho druhu na Slovensku vôbec. 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.

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
•  automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (denné štúdium)
•  biotechnológia      (denné štúdium)
•  chémia, medicínska chémia a chemické materiály   (denné štúdium)
•  chemické inžinierstvo     (denné štúdium)
•  potraviny, výživa, kozmetika     (denné štúdium)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku?

•  do 30. 4. 2017 (1. kolo), do 10. 8. 2017 (2. kolo)
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  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 (aktuálni maturanti ju zašlú po úspešnom vykonaní 

maturitnej skúšky)
• ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom 

vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad
• lekárske potvrdenie o spôsobilosti študovať na fakulte
• 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 € pri podaní elektronickej prihlášky
• 50 € pri podaní len písomnej prihlášky 
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Kontakt

•  Kam poslať poplatok?
•  názov banky: Štátna pokladnica
•  IBAN kód: SK7881800000007000081471 
•  SWIFT kód: SPSRSKBA 
• variabilný symbol

•  pri podaní elektronickej prihlášky Evidenčné číslo prihlášky
•  pri podaní  písomnej prihlášky 2017000000

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Deň otvorených dverí: január 2017
• CHEMSHOW 2017: 23. mája 2017

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
www.fchpt.stuba.sk
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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
•  ponúkame ti prax u potenciálnych zamestnávateľov
•  môžeš sa uplatniť v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, vo vodárenstve, 

ekologických prevádzkach alebo certifi kovaných laboratóriách
• máme minimálnu nezamestnanosť absolventov aj v regiónoch s nízkou zamestnanosťou

• môžeš bývať v zrekonštruovaných izbách študentského domova na Mladej garde, kde je 
skvelé internetové pripojenie (1GB)

• pokiaľ z dôvodu nedostatočných kapacít nezískaš ubytovanie v študentskom domove, 
k dispozícii máš možnosť ubytovania v Ivanke pri Dunaji (ubytovňa United Industries)

• raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
•  počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň, kaviareň, alebo bufet priamo v priestoroch 

fakulty
•  v jedálňach 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 spin-
ningová miestnosť); ďalšie športoviská sú priamo v areáli študentského domova 

• Chill out zóna a v nej aktivity klubu Sokrates (prednášky, súťaže, exkurzie a ďalšie zau-
jímavé aktivity)

• zabavíš sa aj na študentských akciách: Beánia chemikov, Športový deň FCHPT...
• realizovať sa môžeš v študentskom časopise RADIKÁL alebo v Študentskom parlamente 

študentského cechu chemikov

Študentský život
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Kým môžeš byť?
• biochemikom, technológom, reštaurátorom, biotechnológom, optimalizátorom procesov, 

polygrafi ckým a fotografi ckým vývojárom, potravinárskym manažérom, výživárom, ochrancom 
životného prostredia, vývojárom novej kozmetiky

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Ing. Pavol Jakubec, PhD., Harvard
• 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
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
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. 

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
•  architektúra a urbanizmus   (denné štúdium)
•  dizajn výrobkov    (denné štúdium)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku?

•  do 30. 11. 2016
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
•  životopis 
•  hodnotenie písomného testu (uvedené v percentách) zo všeobecných študijných 

predpokladov (VŠP), vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (pre AR 2017/2018, 
národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o.)

•  overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
•  ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom 

vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad
•  kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

• Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
• 40 €

• Kedy sú prijímacie skúšky? 
• 10. – 20. 1. 2017 

• Z akých predmetov a akou formou sa vykonáva prijímacia skúška?
• talentová forma skúšky (3 úlohy)
• Scio test (test všeobecných študijných predpokladov – VŠP)

• Ako dlho trvá prijímacia skúška a v akom je rozsahu učiva?
• 1 deň (talentová časť)

• Kto nemusí robiť prijímaciu skúšku?
• talentovú prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač

• Aké prípravné kurzy môžeš absolvovať?
• v rámci programov ďalšieho vzdelávania pre verejnosť na fakulte (školy kreslenia, 

modelovania a pod.)
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Kontakt

•  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
• pri podaní písomnej prihlášky: 6103

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Noc architektúry winter edition: február 2017
• Noc architektúry summer edition: jún 2017

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
www.fa.stuba.sk
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Prečo si vybrať túto fakultu?
• ponúkame ti spojenie techniky, vedy a umenia, 
• sme jedinou Fakultou architektúry na Slovensku a 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 najlepších 

univerzitách v Európe (Erasmus)
• kredity, ktoré nazbieraš v zahraničí, ti u nás zarátame, a tak nemusíš študovať rok navyše
• máš možnosť vycestovať na univerzity v Nemecku, Anglicku, Belgicku, Francúzku, Grécku, 

Taliansku, Španielsku, Švédsku, Rakúsku a mnoho ďalších
• ponúkame ti každoročné zájazdy na veľtrhy dizajnu, letné školy architektúry, návštevu 

benátskeho bienále, workshopy v štýlovom zariadení v Banskej Štiavnici

• môžeš bývať v jednom zo študentských domovov priamo v centre mesta, budeš mať všet-
ko len na skok a pešou chôdzou 10 minút od fakulty (ŠD Belojanis alebo ŠD Svoradov)

•  raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
• nájdeš u nás kaviareň, kde sa obslúžiš sám
• fakulta nemá vlastnú jedáleň, tj. počas dňa sa môžeš stravovať v bufete, alebo v jedálňach 

iných fakúlt, vzdialených len pár minúť od miesta výučby
• preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta

• počas akademického roka máš možnosť navštíviť akcie pripravované študentskými 
organizáciami a fakultou – Manifest, Beánia architektov, Noc architektúry, ktoré sú 
hlavnými podujatiami počas roka a sú navštevované nielen študentmi, ale aj širokou 
laickou i odbornou verejnosťou 

• držíme sa hesla: Study hard and party harder!
• športové aktivity ti ponúkajú okolité fakulty, len pár minút chôdze od tej našej – 

basketbal, volejbal, hokej, futbal, fl orbal, 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

Študentský život
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Kým môžeš byť?
• architektom, produktovým dizajnérom, interiérovým dizajnérom, scénografom, urbanistom, 

rovnako sa môžeš uplatniť v kreatívnom priemysle – v grafi ckých alebo kreatívnych štúdiách 

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Martin Kusý, architekt A.B.K.P.Š., s.r.o., autor budovy SND a NBS 
• Pavel Paňák , architekt A.B.K.P.Š., s.r.o., autor budovy SND a NBS
• Peter Oláh, dizajnérske automobilové štúdio, Škoda Auto
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
Poznáš sochu Schöne Náciho na bratislavskom korze či sošku televíznej ankety OTO? Boli 
vytvorené práve na našej fakulte v Trnave. Ale najmä sa tu môžeš dozvedieť veľa zaujímavého 
o materiáloch a moderných technológiách, ako aj o navrhovaní a riadení výrobných procesov. 

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
•  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (denné štúdium)
•  integrovaná bezpečnosť    (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)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku na prvý stupeň štúdia?

• do 31. 3. 2017
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
•  životopis
•  známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške) – 

uchádzač, ktorý končí štúdium na SŠ v roku 2017, doručí ihneď po maturite overenú kópiu 
maturitného vysvedčenia

•  overené všetky kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia – doručí uchádzač, 
ktorý ukončil štúdium na SŠ pred rokom 2017

•  ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom 
vzdelaní, ktoré vydáva krajský školský úrad

• Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
•  20 € doručená elektronická prihláška
•  50 € doručená papierová prihláška zakúpená v predajni ŠEVT

• Kedy sú prijímacie skúšky? 
• bez prijímacej skúšky, kritériom na prijatie sú študijné výsledky dosiahnuté počas štúdia 

na strednej škole
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Kontakt

•  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, ako evidenčné číslo 
prihlášky  

• pri podaní papierovej prihlášky – 006

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Deň otvorených dverí: 8. februára 2017

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

J. Bottu 25, 917 24 Trnava
www.mtf.stuba.sk
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Prečo si vybrať túto fakultu?
• máme širokú paletu študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, 

bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)
• časť štúdia môžeš absolvovať v zahraničí
• môžeš získať štipendium – odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne, 

prospechové, mimoriadne
• vďaka možnosti využitia elektronických skrípt 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 JOB DAY máš možnosť získať aktuálne informácie o atraktívnych 

pracovných ponukách alebo brigádach  
• v spolupráci s podnikmi organizujeme akcie zamerané na uplatnenie našich budúcich 

absolventov

• môžeš bývať v  študentskom domove priamo v areáli fakulty s kapacitou viac ako 1 000 
lôžok

• k dispozícii sú  2 a 3-lôžkové izby prepojené sociálnym zariadením – môžeš si oprať, 
navariť, aj pozrieť televízny program 

• pripojenie na internet je samozrejmosťou

• počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň alebo bufet priamo v priestoroch fakulty
• máš možnosť stravovať sa v jedálni študentského domova
• preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta

• 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

Študentský život
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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 ESET
• prof. Ing. Ján Závadský, PhD., manažér kvality UMB
• Ing. Jana Bogyóová, rod. Horváthová, riaditeľka, Reydel Automotive Slovakia, s.r.o., Nitra
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Čo by si mal/a o tejto fakulte určite vedieť
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 fi rmách, stíhajú ešte víťaziť na svetových súťažiach.

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
• informačná bezpečnosť (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)
• informatika  (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)
• internetové technológie (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
•  V akom termíne si musíš podať prihlášku na prvý stupeň štúdia?

• do 31. 3. 2017
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
•  životopis
• overenú kópiu maturitného vysvedčenia
• pre uchádzačov o 3-ročné štúdium najlepšie z hodnotení (uvedené v percentiloch) 

• hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky potvrdené školou (uchádzači, 
ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania) 

• hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým 
posudzovateľom (pre AR 2017/18, národné porovnávacie skúšky uskutočňované 
spoločnosťou SCIO, s. r. o.)

• pre uchádzačov o 4-ročné štúdium najlepšie z hodnotení (uvedené v percentiloch) 
• hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky potvrdené školou (uchádzači, 

ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania), alebo
• hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým 

posudzovateľom (pre AR 2017/18, národné porovnávacie skúšky uskutočňované 
spoločnosťou SCIO, s. r. o.), alebo

• hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov, vykonané 
a overené nezávislým posudzovateľom (pre AR 2017/18, národné porovnávacie skúšky 
uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o.)

• výsledky za stredoškolskú činnosť –  v matematickej, fyzikálnej olympiáde a olympiáde 
v informatike, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky 
a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača

• ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom 
vzdelaní, ktoré vydáva okresný úrad

• kópiu  dokladu o zaplatení poplatku 
• čestné prehlásenie s vlastnoručným podpisom o zdravotnej spôsobilosti študovať na vysokej 

škole
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Kontakt

• Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
•  20 € pri podaní elektronickej prihlášky
•  50 € pri podaní písomnej prihlášky

• Kedy sú prijímacie skúšky? 
• bez prijímacej skúšky

•  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: 16. december 2016

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
www.fi it.stuba.sk
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Prečo si vybrať túto fakultu?
• naši absolventi sú najžiadanejší na trhu práce a výška ich nástupných platov patrí medzi najvyššie 

na Slovensku
• okrem diplomu môžeš získať aj certifi kát IET (akreditovaný Britskou radou pre inžinierstvo – 

British Engineering Council UK), vďaka nemu bude kvalita tvojho vzdelania nespochybniteľná 
kdekoľvek v zahraničí

• štúdium zabezpečujú kvalifi kovaní pedagógovia, a zároveň odborníci z praxe, ktorí riešia so 
študentmi najmä praktické zadania

• študijné programy sú zamerané na rôzne oblasti IIT, sú prirodzene prepojené a umožnia ti tvorivo 
pracovať už od nástupu na bakalárske štúdium a zapojiť sa do atraktívnych projektov, národných 
a medzinárodných súťaží

• výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou inžinierskeho a doktorandského štúdia, no 
do výskumu sa môžeš zapojiť už aj v bakalárskom štúdiu

• tempo štúdia si môžeš prispôsobiť svojim schopnostiam a ďalším aktivitám, časť štúdia môžeš 
absolvovať v zahraničí

• náš študentský radca (mimochodom prvý na Slovensku) ti pomôže prispôsobiť sa podmienkam  
štúdia i v ďalších oblastiach podľa potreby (radí, organizuje stretnutia...)

• môžeš získať motivačné a odborové štipendiá, pôžičky a ďalšie výhody rozsiahleho sociálneho 
programu

• naša Cisco sieťová akadémia pripravuje špecialistov v oblasti informačných a komunikačných 
technológií (IKT), ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu 
komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti

• máme laboratóriá, ktoré priamo spolupracujú s IKT fi rmami na rôznych projektoch, reálne 
fungujúcich v praxi (UX, Eset, Molpir/Funtoro lab, laboratórium počítačového videnia a grafi ky...)

• študuješ v novej budove vybavenej modernými aulami, učebňami, laboratóriami, knižničnými 
priestormi, oddychovými zónami v priestoroch chodieb aj študovne, ktoré sú prístupné aj mimo 
riadneho vyučovania, tiež bufetom, terasou...

• budeš bývať priamo v populárnom študentskom mestečku v Mlynskej doline 
(ŠD Mladosť), vzdialenom iba 10 minút chôdze od fakulty 

• raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
• počas dňa máš k dispozícii bufet priamo v priestoroch fakulty alebo aj iné zariadenia v blízkosti
• preukaz študenta ti slúži aj ako stravovacia karta

• môžeš sa zúčastniť rôznych voľnočasových, oddychových či zábavných aktivít a podujatí, 
alebo sa stať aj súčasťou ich organizačného tímu 

• raz ročne sa priestory fakulty premenia na centrum originálnej FIITkárskej zábavy – 
FIITkovicu s rôznymi atrakciami (LaserTag, Bungee Run, karaoke, X-Boxy, cukrová vata...)

• môžeš sa zapojiť do populárnych spoločenských hier FIIT, obľúbeného šachového turnaja, 
fotografi ckej súťaže FIITaPixel...

Študentský život
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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, grafi kom, webovým dizajnérom, správcom 
webových stránok, programátorom

Alebo aj ako naši úspešní absolventi
• Pavol Luka, technologický riaditeľ, Eset
• Anton Scheber, spoluzakladateľ, konateľ, Softec
• Vladimír Šikura, generálny riaditeľ, Soitron
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ií • k dispozícii máš tvorivú zónu (tu môžeš spolu s inými študentmi spoločne pracovať 
na školských aj mimoškolských projektoch, oddychovať pri hraní spoločenských a iných hier

• v robotickom laboratóriu môžeš využívať rôzne robotické stavebnice, 3D tlačiarne, plotter 
s laserom a mnoho ďalších pomôcok

• máš tu veľmi priaznivé športové podmienky, či už v rámci aktívneho oddychu, alebo dokonca 
reprezentácie fakulty (lezenie, fl orbal, fi tness, plávanie, aerobic, volejbal, turistika, cyklotúry, 
lyžovanie, bojové umenia

• môžeš využiť klubovú kartu STU (na základe získaného kreditu si môžeš rezervovať športové 
aktivity alebo priestory na celej univerzite)
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Čo by si mal/a o tomto ústave určite vedieť
Tu sa naučíš všetko, čo súvisí s priestorovým plánovaním a jeho manažovaním. Na jednom mieste 
získaš široké vedomosti z ekonómie, plánovania, urbanizmu, architektúry, geografi e, psychológie, 
sociológie, prírodných vied, manažmentu a mnohých ďalších oblastí. 

Aké študijné programy môžeš študovať na bakalárskom stupni štúdia?
•  priestorové plánovanie   (denné štúdium)
•  investičné plánovanie v priemyselnom podniku (denné štúdium)

Ako prebieha prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018?*
• V akom termíne je potrebné podať prihlášku na bakalárske štúdium?

• do 30. 4. 2017
• elektronická prihláška na štúdium (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)

•  Čo všetko je potrebné priložiť k prihláške?
• štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom
• doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
• kópie stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia

• Aké sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania?
•  20 € pri podaní elektronickej prihlášky
•  50 € pri podaní písomnej prihlášky

• Kam poslať poplatok?
•  názov banky: Štátna pokladnica
•  IBAN kód: SK8881800000007000084007 
•  SWIFT kód: SPSRSKBA

• Aké sú podmienky prijatia?
• úspešné absolvovanie písomnej prijímacej skúšky zameranej na kreativitu, priestorové 

vnímanie, logické myslenie a všeobecný prehľad prírodných a spoločenských vied

•  Kedy sú prijímacie skúšky? 
• 8. – 9. júna 2017
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Kontakt

Chceš sa k nám prísť pozrieť?
• Deň otvorených dverí : 16. februára 2017
• Deň plánovačov: 5. apríla 2017

*Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk
 

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
www.um.stuba.sk | FB: priestorove.planovanie
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Prečo si vybrať tento ústav?
• niektoré študijné programy môžeš študovať iba tu (priestorové plánovanie, investičné 

plánovanie) 
• máš možnosť absolvovať výmenné pobyty na zahraničných univerzitách v rámci programu 

ERASMUS na rôznych Európskych univerzitách (napr. študijný program priestorové plánovanie 
v inžinierskom stupni štúdia ponúkame v spolupráci s univerzitou v Remeši; t. j. naši absolventi, 
ktorí absolvovali pobyt na tejto univerzite, sú držiteľmi slovenského aj francúzskeho titulu)

• v rámci štúdia sa  zúčastníš odborných praxí, letného plenéra, exkurzií v zahraničí

• bývať budeš v študentskom domove priamo v centre mesta (Bernolák) iba 5 minút 
od miesta výučby 

• 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
• v jedálňach  a bufetoch  iných  fakúlt, vzdialených len  pár minúť 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 na zaujímavé miesta

• máš možnosť získať zaujímavú brigádu alebo stáž doma (Penta investment, Magistrát 
hlavného mesta, Nexteria) i v zahrančí (IASTE, AISEC)

Študentský život
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Kým môžeš byť?
• 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; 
fi nančným manažérom v oblasti riadenia fi nancií 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. zaoberajúceho sa tvorbou kreatívneho 
mestského prostredia, zakladateľ značky Shield (čiapky s ochranou hlavy voči nebezpečným 
signálom vyžarovaným z každého elektrického zariadenia). 

• Ing. Zuzana Duchová, PhD., stála kurátorka kultúrneho centra Salónik na bratislavskej železničnej 
stanici a autorka knihy o Bratislave BA! U-fu-tour guide. 
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“Školu som si vyberal podľa zamerania, ktoré som študoval na strednej 
škole, a tým bola technika. Keďže STU je najväčšia a najlepšia technická 
univerzita na Slovensku, nemal som dôvod váhať s výberom.”

Veronika Kvorková (MTF STU)

“Vždy som chcela študovať niečo s technickým zameraním, nakoľko 
humanitné vedy ma nikdy poriadne neoslovili. A keďže STU je dlhodobo 
najlepšou technickou univerzitou na Slovensku, rozhodnutie bolo 
jednoznačné. Fakultu som si zvolila už len na základe toho, čo ma najviac 
zaujímalo. MTF bola pre mňa tou najlepšou voľbou a dnes viem, že by som 
toto rozhodnutie určite nemenila :-) “

Lukáš Hrdlička (FCHPT STU)

“Vyštudoval som strednú priemyselnú školu chemickú a nakoľko 
najkvalitnejšiu výučbu chémie spomedzi všetkých vysokých škôl 
na Slovensku a v Čechách poskytuje práve Slovenská technická univerzita, 
konkrétne Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, bola táto voľba 
jednoznačná.  Ak by som sa mal rozhodnúť znova, určite by som konal 
rovnako!”

Miloš Diežka (FA STU)

“Dlho som bol rozhodnutý byť poslaním architekt. Keď som uvažoval, 
na ktorú školu pôjdem, zvažoval som STU. Chcel som školu, ktorá 
kombinuje techniku a umenie. Môjmu rozhodovaniu pomohla aj priateľská 
atmosféra fakulty, ktorú som zažil na kurzoch a prijímačkách. FA STU sa 
stala mojou alma mater.“
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“Štúdium mechatroniky na strednej škole ma natoľko upútalo, že som 
zatúžil rozvíjať svoje vedomosti v tejto oblasti aj naďalej. Následne som 
si začal prezerať rebríčky a zisťovať kvality jednotlivých škôl na Slovenku, 
ktoré mnou hľadané štúdium poskytovali. Z nich jednoznačne vzišla 
voľba Strojníckej fakulty na STU. Aj keď som sa počas štúdia mierne 
od mechatroniky odklonil, svoje rozhodnutie neľutujem a ak by som sa mal 
rozhodovať znovu, voľba STU by bola ešte jednoznačnejšia :)”

Jakub Ševcech (FIIT STU):

“Keď som si na strednej škole podával prihlášky na vysokú školu, tak som 
si povedal, že  som sa vždy snažil pochopiť ako veci fungujú, špekuloval 
som a snažil som sa z toho vyrobiť niečo zaujímavé. Z tohto mi jasne vyšlo, 
že musím ísť na technickú školu. Na Slovensku to bol jasný výber pre 
informatiku na STU, kde mám v tom špekulovaní asi najväčšiu voľnosť.”

Kristína Vaňová (SvF STU):

“STU je univerzita s dobrým menom a má za sebou kvalitných absolventov. 
Prácu študentov je vidno všade okolo nás - či už stavbárov, chemikov alebo 
strojárov. Pri rozhodovaní boli pre mňa dôležité  možnosti uplatnenia sa 
po škole, a preto som si vyberala jednoznačne techniku.”

Andrej Jakúbek (FEI STU):

“Svoje štúdium som si vybral preto, že FEI STU ponúka len technické 
odbory, a je to jedna z najlepších technických fakúlt na Slovensku. 
Vychováva odborníkov a má veľmi dobré vzťahy so zahraničnými 
univerzitami, takže v rámci tejto fakulty sú široké a kvalitné možnosti 
štúdia v zahraničí.”

Michaela Dubayová (ÚM STU):

“Pravdou je, že som nemala poňatia o tom, čím by som sa chcela stať 
a čo by som chcela študovať. Vedela som len, že nechcem skončiť ako 
tisícatretia manažérka a že ma bavili nezľúčiteľné predmety. 
STU som si vybrala kvôli jej menu a prestíži ako najlepšej univerzity 
na Slovensku. Odbor projektové plánovanie sa nakoniec ukázal ako veľmi 
dobrý výber pre niekoho, kto vie čo od života chce.”
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