V Bratislave dňa 18. 05. 2022
č.reg.: sekr./50/6603/2022

Metodické usmernenie
k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

V súlade s čl. 4 bod 2 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“)
v znení jeho dodatkov č. 1 až 11, v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútorného predpisu
STU č. 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého,
druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ v platnom znení
(ďalej len „Pravidlá a podmienky prijímania na STU“) a podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022
Z. z. (ďalej len „zákon“)
vydávam
nasledovné záväzné
m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:
1. Toto metodické usmernenie sa vydáva v záujme zabezpečenia dodržiavania jednotného
postupu pri prijímaní uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov na STU
(ďalej len „študijných programov prvého stupňa“), ktorým bol udelený azyl, poskytnutá
doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko.
2.

Ak v konkrétnom ustanovení tohto metodického usmernenia nie je ustanovené inak, tam,
kde je uvedené „fakulta“, rozumie sa tým aj Ústav manažmentu STU; všetky slovné
spojenia sú v príslušnom vzťahu k významu dotknutého ustanovenia, pokiaľ to povahe
daného ustanovenia neodporuje.

3.

Základné podmienky prijatia na štúdium (článok 3 Pravidiel a podmienok prijímania
na STU)
3.1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa
alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania1.
3.2. Uchádzač o štúdium študijného programu prvého stupňa na STU, ktorému bol
udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a
ktorý nevie preukázať splnenie základnej podmienky prijatia podľa bodu 3.1. tohto
metodického usmernenia dokladom rovnocenným s vysvedčením o maturitnej
skúške vydaným v Slovenskej republike, môže splnenie podmienky podľa bodu 3.1.
tohto metodického usmernenia preukázať čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 1 tohto metodického usmernenia a testom všeobecných študijných
predpokladov (ďalej len „test VŠP“), napríklad certifikátom SCIO.

1

§ 56 ods. 1 zákona v spojení s čl. 3 bod 1 Pravidiel a podmienok prijímania na STU

3.3. Podmienka preukázania testom VŠP podľa bodu 3.2. tohto metodického usmernenia
je splnená, ak úspešnosť testu VŠP je najmenej 50 %, ak sa test VŠP skladá z viacerých
častí, úspešnosť každej časti je najmenej 50 %; v prípade certifikátu SCIO percentil
každej časti testu VŠP je najmenej 50.
4.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium (článok 4 Pravidiel a podmienok prijímania na STU)
4.1. V čase krízovej situácie môže fakulta zmeniť informácie uvedené v § 57 ods. 5 zákona
a zverejniť ich aj v inej lehote, ako je ustanovená v § 57 ods. 5 zákona. Zmenu
informácií možno vykonať aj opakovane. Na zmenu informácií sa nevyžaduje
schválenie akademickým senátom fakulty. Ak ide o zmenu termínu, fakulta ju zverejní
najneskôr 14 dní pred týmto termínom v súlade s § 108e zákona. Krízovou situáciou
sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumie mimoriadna situácia, núdzový
stav alebo výnimočný stav.
4.2. Ak fakulta v rámci ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu
prvého stupňa zohľadňuje u uchádzača výsledky zo strednej školy, môže upraviť
podmienky prijatia podľa bodu 4.1. tohto metodického usmernenia a určiť overenie
ďalších podmienok prijatia na štúdium prijímacou skúškou v prípade, ak ide
uchádzača o štúdium študijných programov prvého stupňa na STU, ktorému bol
udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko
a ktorý nevie preukázať výsledky zo strednej školy.
4.3. Fakulta zabezpečí, aby boli vytvorené porovnateľné podmienky prijatia pre všetkých
uchádzačov o štúdium príslušného študijného programu.

5. Pre účely preukázania splnenia základných podmienok prijatia a ďalších podmienok
prijatia podľa bodov 3 a 4 tohto metodického usmernenia uchádzač o štúdium študijných
programov prvého stupňa na STU predloží fakulte kópiu dokladu o udelení azylu,
poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska.
6. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa
bodu 3.2. tohto metodického usmernenia v čase overovania splnenia podmienok
na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať
splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis
na štúdium2.
7. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne podľa bodu 6 tohto
metodického usmernenia, na zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis
nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie3.
Digitálne podpísal Dr.h.c.
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
OPRÁVNENIE 1061 Rektor
Dátum: 2022.05.18 16:42:35
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Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík4
rektor STU
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§ 58 ods. 1 zákona v spojení s čl. 5 bod 1 Pravidiel a podmienok prijímania na STU
§ 59 ods. 3 zákona v spojení s čl. 10 bod 2 Pravidiel a podmienok prijímania na STU
Tento dokument je podpísaný elektronicky.
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Príloha číslo 1
k Metodickému usmerneniu k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné
programy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

ČESTNÉ VYHLÁSENIE / SWORN STATEMENT

Dolu podpísaný uchádzač1/ The below-signed applicant1
Meno, priezvisko / Name, Surname: ........................................................................................................
Dátum narodenia / Date of Birth: .............................................................................................................
Miesto narodenia / Place of Birth: ...........................................................................................................
Štátne občianstvo / Citizenship: ...............................................................................................................
Adresa pobytu / Address: .........................................................................................................................
v súlade § 56 ods. 2 zákona č. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) čestne vyhlasujem,
že som získal/získala vzdelanie rovnocenné úplnému strednému vzdelaniu alebo úplnému
strednému odbornému vzdelaniu v Slovenskej republike2 absolvovaním strednej školy:
in accordance with § 56 (2) of Act No. 131/2002 Coll. on Universities, as amended by certain acts and
as amended by Act 137/2022 Coll. (hereinafter referred to as „the Act“), I hereby swear that I have
completed education equal to complete secondary education or complete secondary professional
education in the Slovak Republic2 by graduating from a secondary school:
názov strednej školy / name of secondary school: ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
sídlo strednej školy / residence of secondary school: ...............................................................................
rok absolvovania štúdia na strednej škole / year of graduation of secondary school: .............................
Toto čestné vyhlásenie predkladám pre účely preukázania splnenia základných podmienok prijatia
na štúdium študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 1 zákona na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave.
I present this sworn statement for the purpose of proving the fulfillment of basic conditions of
admission for studies of a first-level study programme at the Slovak University of Technology
in Bratislava in accordance with § 56 (2) of the Act.
Súčasne s týmto čestným vyhlásením predkladám test všeobecných študijných predpokladov a kópiu
dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska.
Along with this sworn statement, I am also submitting a test of general academic prerequisites and
a copy of proof of being granted asylum, additional protection or temporary shelter.
V / In ........................................, dňa / on ...........................

...................................................................
Podpis uchádzača / Signature of applicant

1

2

Uchádzačom je osoba, ktorej bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné
útočisko. / An applicant is a person that has been granted asylum, additional protection or temporary shelter.
§ 16 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. / § 16 of Act No. 245/2008 Coll. on schooling and education (School Act), as
amended by certain laws.
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