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Na začiatok...
Milí maturanti,
mesiace pretkané množstvom turbulentných
správ aj online výučbou máte za sebou.
Paradoxne, to najkrajšie obdobie vášho
študentského života ubehlo neskutočne rýchlo
a väčšinou za dverami vašich izieb. Pred vami sa
však otvára množstvo nových možností a je na
vás, ktorú z nich si vyberiete. Azda sa rozhodnete
pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu s cieľom
vedomostne i profesijne sa rozvíjať, spoznať
zaujímavý kolektív, zažiť nové dobrodružstvá...
A ktovie, možno budeme aj kolegami :)
Prajem vám, milí maturanti, aby ste v živote
robili správne a zodpovedné rozhodnutia a aby
ste si ďalej úspešne rozširovali svoje vedomosti
a obzory, pretože to prinesie prospech nielen
vám, ale v konečnom dôsledku celej našej
spoločnosti.
Martin Brček
Učiteľ roka 2020

Martin Brček je absolútnym víťazom študentskej
ankety „Učiteľ roka 2020“. Pôsobí na Katedre
geotechniky Stavebnej fakulty STU.
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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 x 812 43 Bratislava 1 x www.stuba.sk x 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… je zaujímavá
a pre spoločnosť dôležitá.
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 nebudeš mať domov až tak ďaleko – k starým
známym i k rodine.
SA ZABÁVAŠ
… máme športoviská od plavární cez ihriská 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 niektorej študentskej organizácie. Alebo trebárs aj konštruovať či pilotovať formulu.

*QS World University Ranking

…

5

BUĎ ÚSPEŠNÝ AKO ONI
doc. Ing. Pavol Jakubec, PhD.
pedagóg a vedec, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
V roku 2020 patril medzi finalistov prestížnej súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočná
osobnosť slovenskej vedy. V súčasnosti vyvíja nové antibiotiká voči najnebezpečnejším patogénom
a ekologické fotochemické procesy zamerané na minimalizáciu nebezpečných odpadov.
“Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dlhodobo garantuje
absolventom špičkové vzdelávanie na medzinárodnej úrovni. Vďaka vedomostiam
a skúsenostiam, ktoré som počas štúdia nadobudol na STU, som sa plnohodnotne začlenil do
medzinárodných výskumných tímov na Oxforde a Harvarde.”

Ing. Martin Dzama
generálny riaditeľ, automobilka Stellantis Slovakia
Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty STU. Po úvodných piatich rokoch svojej
pracovnej kariéry v spoločnosti VW Slovakia nastúpil v roku 2004 do trnavskej automobilky
Stellantis (vtedy PSA Groupe Slovakia). V súčasnosti pôsobí ako prvý Slovák na poste
generálneho riaditeľa a konateľa tejto trnavskej automobilky, ktorá zamestnáva okolo
4000 ľudí a patrí k najväčším zamestnávateľom v trnavskom regióne.
“Môj profesionálny život má tri spoločné menovatele. Ten prvý je mať dobrý základ
technický, ekonomický a manažérsky, čo mi dalo štúdium na Materiálovotechnologickej
fakulte. Druhý pilier je mať chuť na sebe pracovať, neustále sa zlepšovať a napredovať.
A tretí kľúčový bod je mať odvahu byť na seba náročný. A práve tá náročnosť ma poháňala
ďalej aj počas štúdia, aj počas môjho pracovného života. Nikdy sa nezastavte, nikdy sa
nevzdávajte, never never give up”.

Ing. Sandra Lamy
doktorandka, Ústav manažmentu STU, odbor Priestorové plánovanie
Počas doterajšieho štúdia na všetkých študijných stupňoch získala ocenenia Študent roka za vynikajúce
študijné výsledky, ako aj za výsledky v oblasti výskumu, ktorého hlavným cieľom je oblasť „Smart City“.
„Vždy ma zaujímalo, ako funguje organizmus mesta, kto to všetko okolo mňa plánuje. Rovnako
som často počúvala, aké dôležité je mať „strechu nad hlavou“. Štúdium na STU bol pre mňa
splnený sen – plánovať tú pomyselnú „strechu nad hlavou“ nielen mne, ale všetkým obyvateľom.
Päť rokov štúdia ma očarilo natoľko, že som neváhala ostať na doktorandskom štúdiu. To mi
otvorilo bránu do sveta plánovania miest už aj v praxi. Možnosť skúmať tému Smart City
v hlavných mestách, ako Madrid a Viedeň, s implementovanou stratégiou „inteligentných“ miest
na vysokej úrovni, mi dala nenahraditeľné skúsenosti a vedomosti. Tieto budem ako pedagóg
s veľkou radosťou odovzdávať všetkým, ktorí sa rozhodnú študovať tento jedinečný odbor. Rovnako
tak je mojou ambíciou neustále sa vzdelávať a naďalej sa podieľať na udržateľnom rozvoji našich
miest a obcí.“
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ČO TI PONÚKAME
x ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: od A ako architektúra cez I ako informatika až po V ako výživa ...
a množstvo ďalších atraktívnych medzi tým.
x 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.
x ONLINE ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA A SOFTVÉR ZADARMO: študijnú literatúru vydanú v univerzitnom
vydavateľstve alebo vo fakultných elektronických vydavateľstvách si sťahujú študenti bezplatne
a v tlačenej forme kupujú za symbolickú cenu; k dispozícii majú aj softvér MATLAB či virtuálnu
knižnicu.
x ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ: v rámci programu Erasmus+ sa dajú absolvovať až 4 semestre štúdia
v zahraničí.
x ÚČASŤ VO VÝSKUME: študenti sú partnermi vo výskume, spoluautormi publikácií a patentov, riešia
zadania pre prax. A to v zmodernizovaných labákoch na fakultách.
x GRANTY NA VÝSKUM: na podporu výskumu vyplácame granty, za kvalitný výsledok a skvelý
výskumný článok odmeňujeme.
x SPOLUPRÁCA S PRAXOU: študenti riešia zadania a záverečné práce priamo v spolupráci s biznisom.
A ten, kto má dobrý nápad, môže rozbehnúť svoj start-up v našom univerzitnom inkubátore.
x NOVÉ INTRÁKY: väčšina našich intrákov je už kompletne vynovená a pokračujeme v ďalších
rekonštrukciách.
x TITUL, KTORÝ NIE JE DO ŠUPLÍKA: našich absolventov nájdeš za najväčšími stavebnými projektami,
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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Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta architektúry a dizajnu
Materiálovotechnologická fakulta
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav manažmentu

xwww.stuba.sk

x fb.com/univerzita

x instagram.com/stubratislava

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 x 810 05 Bratislava x www.svf.stuba.sk x www.stavebnarevolucia.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x Civil Engineering (v anglickom jazyku)
(denné štúdium)
x geodézia a kartografia
(denné štúdium)
x inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
(denné štúdium)
x krajinárstvo a krajinné plánovanie
(denné štúdium)
x matematicko-počítačové modelovanie
(denné štúdium)
x pozemné stavby a architektúra
(denné štúdium)
x technológie a manažérstvo stavieb
(denné štúdium)
x vodné stavby a vodné hospodárstvo
(denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU?
x do 30. apríla 2022
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x životopis
x známky koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), resp. overené kópie
vysvedčení
x overenú kópiu maturitného vysvedčenia
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad), ekvivalencia známok (vydáva ministerstvo školstva)
x doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK10 8180 0000 0070 0035 9533
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
x základnou podmienkou je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x na bakalárske študijné programy sa v akademickom roku 2022/2023 prijíma bez prijímacích skúšok
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x Deň otvorených dverí: 3. februára 2022

*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?
x niektoré študijné programy môžeš študovať iba u nás (napr. tie so zameraním na vodu a vodné
hospodárstvo máme ako jediní na Slovensku)
x predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv; môžeš ich študovať aj v cudzom jazyku
x v rámci zahraničných študijných pobytov môžeš absolvovať rok bezplatného štúdia, pričom školné
za rok navyše v tomto prípade neplatíš
x ako prvák máš istý internát (prechádzkou iba 9 minút od fakulty)
x k dispozícii máš jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe
x prístup k najvýznamnejším svetovým informačným zdrojom, databázam, normám a programom máš zadarmo
x priamo počas štúdia môžeš využívať najmodernejšie technológie, prechádzať sa po svojich návrhoch
s okuliarmi na virtuálnu realitu, zameriavať existujúce objekty pomocou dronu a mnohé ďalšie
x v rámci štúdia riešiš zadané úlohy v laboratóriách so špičkovým vybavením, spolupracuješ
na významných stavebných projektoch a popri štúdiu praxuješ
x po ukončení štúdia Ťa čaká takmer 100 %-né uplatnenie, s platom presahujúcim priemer
minimálne o 400 eur
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x máš na výber z dvoch študentských domovov - Bernolák alebo Dobrovičova (obidva v centre mesta)
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov alebo priamo v budove
fakulty (okrem večere)
x Tvoj preukaz študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta
x priamo v budove fakulty máš k dispozícii telocvičňu, 25 m bazén aj posilňovňu
x môžeš aktívne športovať – basketbal, volejbal, hokej, futbal, florbal, tenis, squash, badminton,
aquagymnastika, plávanie, vodné pólo, stolný tenis, športové lezenie, cykloturistika, turistika,
lyžovanie, vodáctvo
x zabavíš sa na študentských akciách, ako sú: beánie, turnaje, študentské zábavy, prednášky z praxe,
spoločné športovanie (behy, futbal, ping-pong, plávanie, turistika, výlety)
x môžeš sa stať členom Združenia študentov SvF a podieľať sa na organizovaní nielen týchto zábavných aktivít
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x 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…
AKO NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI ...
x Miroslav Maťaščík – autor projektu Most Apollo
x Michal Smíšek – Nemecká vesmírna agentúra (DLR)
x Monika Rychtáriková – Vedkyňa roka SR 2015
x Miroslav Čomaj – projektant objektov VD Gabčíkovo
x Tomas Zacek – spoluautor prenosného ekologického bývania Ecocapsule
x Tomáš Funtík – viceprezident BIM asociácie Slovensko
x Zuzana Sternová – riaditeľka TSÚS, Žena roka 2007
x Patrik Daniel – vedeckovýskumný pracovník INRIA, Paríž
x Oto Makýš, st. – autor POV – areál Kamenného námestia v Bratislave
x Peter Glaus – hlavný inžinier projektu Vodárenská nádrž Turček
x Matúš Bakoň – CEO projektu instar.sk
x Ivan Bezák – generálny riaditeľ INGSTEEL, s.r.o.

13

Zaujíma Ťa technika, autá, 3D tlač, robotika a ďalšie
moderné technológie budúcnosti? Potom si na správnom
mieste. Na to, aby si študoval na svetovej úrovni,
Ti stačí zostať na Slovensku. Pripoj sa k nám a staň
sa expertom na SMART MOBILITY, digitalizáciu,
industry 4.0 a inovácie. Naučíme Ťa riadiť nielen
roboty, ale aj vlastnú firmu. Vďaka štúdiu na našej fakulte
sa môžeš pripojiť k lídrom vývoja autonómnej dopravy.
Námestie slobody 17 x812 31 Bratislava 1 xwww.sjf.stuba.sk xwww.studujstrojarinu.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x aplikovaná mechanika a mechatronika (aj v anglickom jazyku)
(denné štúdium)
x automatizácia a informatizácia strojov a procesov
(denné štúdium)
x automobily a mobilné pracovné stroje
(denné štúdium)
x energetické stroje a zariadenia
(denné štúdium)
x technika ochrany životného prostredia
(denné štúdium)
x strojárske technológie a materiály
(denné štúdium)
x environmentálna výrobná technika
(denné štúdium)
x meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
(denné štúdium)
x prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
(denné štúdium)
x (4-ročné štúdium - profesijne orientovaný študijný program)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU?
x do 31. marca 2022
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x životopis
x overené kópie vysvedčení za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
x overenú kópiu maturitného vysvedčenia
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad)
x kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
x podmienky budú zverejnené na našom webe v informáciách pre uchádzačov
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x bez prijímacích skúšok
AKÉ PRÍPRAVNÉ KURZY MOŽNO ABSOLVOVAŤ?
x môžeš ich absolvovať v septembri, po zapísaní na štúdium
*podrobné informácie o prijímacom konaní budú upresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.sjf.stuba.sk
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CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x Deň otvorených dverí: plánovaný dátum je 10. február 2022 (vzhľadom na aktuálnu pandemickú
situáciu sa tento termín môže zmeniť, termín bude zverejnený na webe www.sjf.stuba.sk )
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
x takmer 100%-né uplatnenie v praxi
x priemerný nástupný plat absolventa je viac ako 1 700€ (podľa prieskumu ministerstva školstva
máme najlepšie platených absolventov spomedzi všetkých technických odborov na Slovensku – www.
uplatnenie.sk)
x strojarina je hneď druhým najžiadanejším odborom pre prax
x sme prvá fakulta na Slovensku, ktorá začala realizovať vývoj technológií pre smart autonómne vozidlá
a dopravné prostriedky
x popri štúdiu môžeš začať pracovať, pretože máme zaujímavých partnerov z praxe
x naši absolventi sú žiadaní v slovenských i zahraničných firmách
x fakulta má výbornú spoluprácu s najvýznamnejšími spoločnosťami z automobilového a strojárskeho
priemyslu
x 76 % študentov by išlo znova študovať strojarinu
x bakalárske štúdium môžeš absolvovať aj v angličtine
x máš možnosť učiť sa ďalšie cudzie jazyky (španielčinu, francúzštinu) a využiť ich v rámci študijných
pobytov v zahraničí (Erasmus+)
x môžeš sa stať členom formula tímu a súťažiť na známych okruhoch
x po skončení štúdia máš prácu istú
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x budeš bývať v zrekonštruovaných izbách študentského domova na Mladej garde, kde je skvelé
internetové pripojenie (10 GB/s)
x vynikajúco vybavená posilňovňa
x športový komplex priamo v areáli študentského domova
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
x počas dňa sa môžeš stravovať priamo na fakulte (preukaz študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta)
x v okolí Mladej gardy máš McDonald’s, LIDL, Garda pub, čerpaciu stanicu OMV
x na fakulte máš k dispozícii študovne, knižnice, posilňovňu a telocvičňu
x zabavíš sa na študentských akciách: Beánia strojárov, Jobfórum, Májovica, Ping pong bez bariér...
x 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)
x alebo sa zapoj do aktivít Študentského cechu strojárov
KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x programátorom výrobných systémov, programátorom robotov, technickým inžinierom, konštruktérom,
vývojárom, technológom, dizajnérom, procesným inžinierom, manažérom firmy, alebo môžeš začať
sám podnikať (start-up)
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ALEBO AJ AKO NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
x Vladimír Slezák - generálny riaditeľ Siemens, s. r. o.
x Miroslav Havlík - riaditeľ firmy Evonik Fermas, s. r. o.
x Igor Lengyel - zakladateľ a riaditeľ firmy NMS, s. r. o.
x Jaroslav Holubec - člen predstavenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
x Ján Mészáros - CEO e-Sense Slovakia
x Ing. Ľubomír Plško - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
x Ing. Michal Harakaľ, PhD. - konštruktér BMW
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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 x 812 19 Bratislava 1 x www.fei.stuba.sk x fb.com/fei.stuba x matozmysel.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x aplikovaná informatika
(denné štúdium)
x automobilová mechatronika
(denné štúdium)
x elektroenergetika
(denné štúdium)
x elektronika
(denné štúdium)
x elektrotechnika
(denné štúdium)
x jadrové a fyzikálne inžinierstvo
(denné štúdium)
x robotika a kybernetika
(denné štúdium)
x informačné a komunikačné technológie (telekomunikácie) (denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM?
x do 30. apríla 2022
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x 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)
x overenú kópiu maturitného vysvedčenia
x overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky v stredoškolskej činnosti
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad)
x potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
x súhlas na spracovanie osobných údajov
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x bez prijímacej skúšky
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 40 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní prihlášky je vygenerovaný automaticky
x pri podaní písomnej prihlášky: 6106
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
x nájdeš ich na webovej stránke fakulty v informáciách pre uchádzačov o bakalárske štúdium
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x aktuálne informácie o tohtoročnom DOD 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?
x vysoký dopyt po absolventoch všetkých študijných programov zo strany zamestnávateľov
x nadštandardné finančné ohodnotenie na trhu práce s priemerným platom absolventa 2 940€ po 5 rokoch praxe
x možnosť riešenia záverečných prác v spolupráci s firmami, či praxe už počas štúdia
x neustále pracujeme na vylepšovaní nášho vybavenia a priestorov
x bohatá ponuka zahraničných mobilít
x možnosť podpory štúdia formou motivačných štipendií
x internetové pripojenie bez obmedzenia v priestoroch fakulty aj študentského domova
x pestrý študentský život s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia
x relatívne mladý učiteľský kolektív, s ktorými okúsiš množstvo zážitkov
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x budeš bývať priamo v populárnom študentskom mestečku v Mlynskej doline
x Študentský domov Mladosť je vzdialený iba 10 minút chôdze od fakulty
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
x počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň alebo bufet Béčko priamo v priestoroch fakulty
(preukaz študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta)
x využiť môžeš aj ďalšie stravovacie zariadenia priamo v študentskom mestečku
x k dispozícii máš telocvične s vlastnou posilňovňou, lezeckou stenou a plavárňou, ako aj ďalšie
športoviská v blízkosti internátu
x môžeš spolupracovať na vývoji študentskej formuly STUBA Green Team
x môžeš rozvíjať svoj potenciál v jednej z mnohých študentských či profesných organizácií
x ak sa zaujímaš o prácu v médiách, prídeš si u nás na svoje - máme vlastné nahrávacie štúdio, v ktorom vznikajú
skvelé videá, nahrávame podcasty, vysielame na Clubhouse - staň sa súčasťou našich aktivít, si tu vítaný!
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x vývojárom informačných systémov, programátorom robotov, elektronikom, elektroenergetikom,
web developerom, mechatronikom, bezpečnostným analytikom, jadrovým inžinierom, manažérom
technologickej firmy, meracím technikom a mnohým iným...
ALEBO AJ AKO NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
x Andrej Kiska – bývalý prezident SR
x Igor Vida – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Raiﬀeisen bank
x Viera Stopjaková – vysokoškolská profesorka, Slovenka roka 2016
x Michal Hrabovec – spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy Anasoft
x Daniel Valúch – tímlíder vysokofrekvenčnej skupiny, CERN, Švajčiarsko
x Robert Redhammer – predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
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Je to fakulta, ktorá sa zaoberá nielen samotnou
chémiou, ale aj jej využitím v chemických technológiách.
V rankingoch technických fakúlt bola vždy hodnotená ako
najlepšia v SR. Práve tu sa staneš odborníkom na všetko,
čo súvisí s chémiou, potravinárstvom, biotechnológiami,
životným prostredím, vývojom nových liekov, procesmi
v chemickom a potravinárskom priemysle, výživou
a kozmetikou.

Radlinského 9 x 812 37 Bratislava x www.fchpt.stuba.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
(denné štúdium)
x automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
(denné štúdium)
x biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
(denné štúdium)
x biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
(denné štúdium)
x biotechnológia
(denné štúdium)
x biotechnológia (konverzný)
(denné štúdium)
x chémia, medicínska chémia a chemické materiály
(denné štúdium)
x chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
(denné štúdium)
x chemické inžinierstvo
(denné štúdium)
x chemické inžinierstvo (konverzný)
(denné štúdium)
x potraviny, výživa, kozmetika
(denné štúdium)
x potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
(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 pre štúdium na fakulte.
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU?
x do 30. apríla 2022 (1. kolo), do polovice augusta 2022 (2. kolo)
x prihláška s prílohami sa podáva elektronicky (is.stuba.sk/prihlaska/)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x kópie vysvedčení zo strednej školy
x kópiu maturitného vysvedčenia (hneď po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky), overené kópie
predložíš najneskôr pri zápise
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad v sídle kraja v SR)
x kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
x potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x bez prijímacej skúšky
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 40 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK7881800000007000081471
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky 219 EČV
x pri podaní písomnej prihlášky 2021000000
x špecifický symbol: 003 (pre oba typy prihlášok)
x správa pre adresáta: priezvisko, PK2022/2023
*podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.najlepsiaskola.sk, www.fchpt.stuba.sk
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CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x organizujeme pravidelné akcie: Týždeň otvorených dverí CHEMWEEK (január 2022), chemický jarmok
CHEMSHOW (jún 2022), CHEM (RE)ACTION (november 2022), viacdňové Letné školy (júl 2022)
x ak chceš prísť na exkurziu, uvidieť naše laboratóriá, sleduj náš web a registruj sa na uvedené akcie
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
x je jediná na Slovensku, kde sa chémia, potravinárstvo a technológie učia v takom širokom rozsahu;
viac ako 10 rokov vyhodnocovaná ako najlepšia technická fakulta v SR
x intenzívne spolupracujeme s priemyslom; vieme, akých absolventov slovenský priemysel potrebuje
x posledné roky sme výrazne zmodernizovali vybavenie našich laboratórií. Naučíš sa pracovať so
špičkovými prístrojmi. Väčšinu nášho výskumu, základného aj aplikovaného pre potreby priemyslu,
robíme s našimi študentmi
x počas odbornej praxe, bakalárskej a diplomovej práce alebo v rámci projektov môžeš praxovať
u potenciálnych zamestnávateľov
x všetky naše tituly sú automaticky uznávané v EÚ
x v rámci štúdia si zdokonalíš cudzie jazyky; od tohoto roku je možné v rámci štúdia bezplatne získať
celosvetový certifikát technickej angličtiny
x môžeš získať rôzne štipendiá (až 2 000 € počas bakalárskeho štúdia)
x vďaka programom Erasmus+ môžeš až 4 semestre bezplatne študovať v zahraničí; toto štúdium bude
na fakulte v plnej miere uznané
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x budeš bývať v zrekonštruovaných internátoch, s kvalitným internetom, 10 minút od fakulty mestskou
hromadnou dopravou
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov alebo priamo v priestoroch fakulty
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x využívaš naše telocvične, športovú halu, vonkajšie ihriská. Ponúkame Ti aj špecifické aktivity, ako sú
vodácke splavy, lyžiarske sústredenia atď.
x je tu chill out zóna a v nej aktivity spolku študentov CHEM (prednášky, súťaže, exkurzie a ďalšie
zaujímavé aktivity)
x zabavíš sa na študentských akciách, ako je Beánia chemikov, Športový deň FCHPT...
x ponuku na prácu môžeš dostať na kariérnom dni ChemDay
x realizovať svoje nápady môžeš v študentskom časopise RADIKÁL, v študentskej časti Akademického
senátu, a najmä v spolku študentov CHEM
KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x Chémia je v každom priemyselnom odvetví. V SR nie je momentálne škola s takou širokou ponukou
vzdelania v chemických a potravinárskych technológiách.
x Čo učíme: organické a anorganické výroby; biotechnológie, biochémiu a biomedicínu; kvalitu potravín,
výživu a kozmetiku; ekologické plasty, papier a celulózu, vlákna a textil; polygrafiu a fotografiu; čistenie
a úpravu vôd, spracovanie odpadov; ochranu kultúrneho dedičstva; vývoj nových liekov; automatizáciu
a informatizáciu v chémii - určite si vyberieš.
x Uplatníš sa ako projektant, realizátor a prevádzkovateľ chemických, biochemických a potravinárskych výrob;
vývojár a výskumník nových procesov a technológií zameraných na všetky oblasti chémie (procesov, ktoré
nielen efektívne vyrábajú, ale aj chránia životné prostredie); špecialista v analytických a monitorovacích
laboratóriách; obchodný zástupca distribučných firiem aktívnych v oblasti chémie a potravinárstva atď.
Ale aj štátna a miestna správa alebo školstvo potrebujú odborníkov vzdelaných v chémii a technológii.
x Nezamestnanosť absolventov je minimálna. Zároveň, väčšina absolventov sa zamestná v odbore,
ktorý študovali. Máme 80-ročnú históriu a skoro 20-tisíc absolventov, úspešných doma aj v zahraničí.
Uplatnili sa nielen vo výrobe, projekcii, výskume, ale aj ako manažéri. O príbehoch aspoň niektorých
z nich sa dozvieš aj na našich webstránkach www.najlepsiaskola.sk a www.fchpt.stuba.sk.
ALEBO AJ AKO NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI:
x Robert Mistrík – HighChem, CEO & Founder, laureát vedeckej ceny Hlava roka
x Iveta Lenkyová-Kukurová – Mikrobiológ a QC/QA manager, Mold&Bacteria Cons.Laboratories, Ontario
x Peter Ďuroška, Miroslav Kollár, Miroslav Kundrík, Marian Lesanský, Jozef Revaj, Vladimír Svrbický riaditelia vodárenských spoločností v SR
... ale všetci naši absolventi sú úspešní.
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Chceš robiť svoje okolie estetickým a funkčným?
S architektúrou, urbanizmom a dizajnom máš dvere
otvorené do celého sveta. Ak Ťa láka spojenie umenia
a techniky, tu sa dozvieš a naučíš všetko, čo k tomu
budeš v živote potrebovať.

Námestie slobody 19 x 812 45 Bratislava 1 x www.fad.stuba.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x architektúra a urbanizmus
(denné štúdium)
x dizajn
(denné štúdium)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU?
x do 30. novembra 2021
x elektronická prihláška (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x elektronickú verziu portfólia domácich prác a životopis
x kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní (do dňa zápisu)
x overenú kópiu maturitného vysvedčenia (žiaci maturitného ročníka predkladajú do dňa zápisu)
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x budú prebiehať v mesiacoch január a február 2022
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 40 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku (štúdium si hradí
študent, prijímačky sú v iných termínoch)
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol je pri podaní elektronickej prihlášky vygenerovaný automaticky
Z AKÝCH PREDMETOV A AKOU FORMOU SA VYKONÁVA PRIJÍMACIA SKÚŠKA?
x 1. kolo - talentová časť + test
x 2. kolo - ústny pohovor s priloženým portfóliom domácich prác
AKO DLHO TRVÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA, V AKOM JE ROZSAHU A Z ČOHO POZOSTÁVA?
x 1. kolo (trvá jeden deň)
Architektúra a urbanizmus:
x lineárne kresby podľa predlohy - zátišie, busta
x návrh kompozície z geometrických telies
x test z priestorovej predstavivosti a všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu
Dizajn:
x lineárne kresby podľa predlohy (zátišie, busta)
x modelovanie (jednoduchý priemyselne vyrábaný predmet)
x praktický test kreativity a všeobecných znalostí z oblasti dizajnu, umenia a architektúry
x 2. kolo (postupujú vybraní uchádzači)
x ústny pohovor s prezentáciou portfólia domácich prác
Talentovú prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač.
*podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.fad.stuba.sk
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AKÉ PRÍPRAVNÉ KURZY MÔŽEŠ ABSOLVOVAŤ?
x všeobecné kurzy kreslenia a modelovania - dlhodobé kurzy
x Vyskúšaj si svoj talent - intenzívny 2-dňový prípravný kurz
x Talent v kocke - intenzívny 1-dňový prípravný kurz
x Kurz deskriptívnej geometrie - intenzívny 2-dňový kurz
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x FAD Open - predstavíme Ti ateliéry a priestory, stretneš študentov a pedagógov - november 2021
x Prieskum FAD STU a Noc architektúry a dizajnu - február, jún (každoročne)
x Virtuálny prieskum FAD - celoročná prezentácia ateliérových prác, ktorú nájdeš na našom webe
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
x ponúkame jedinečné spojenie umenia, techniky a vedy
x niektoré študijné programy môžeš študovať len u nás
x štúdium prepájame s praxou, v rámci štúdia budeš spolupracovať s medzinárodnými firmami,
súkromným sektorom a aj mestskými celkami
x predmety si vyberáš podľa svojich záujmov a predstáv
x s nami máš možnosť vycestovať a vybrať si z viac ako 50 zahraničných univerzít, kde môžeš absolvovať rok štúdia
x ponúkame Ti každoročné zájazdy na veľtrhy dizajnu, letné školy architektúry, návštevu Benátskeho
bienále a workshopy v štýlovom zariadení v Banskej Štiavnici
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x 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)
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
x podporujeme dobré projekty, preto u nás nájdeš kaviareň, kde sa obslúžiš za dobrovoľný príspevok
a prispeješ na dobrú vec
x počas akademického roka máš možnosť navštíviť výborné akcie pripravované študentskými
organizáciami a fakultou – prednášky významných domácich a zahraničných architektov a dizajnérov,
Cenu dekana, Foto Expo, Pechtle - Mechtle, Pajc, Beániu architektov a dizajnérov, Noc architektúry
a dizajnu - podujatia, ktoré sú navštevované širokou verejnosťou
x držíme sa hesla: Učíme tvoriť!
x ponúkame Ti aj športové aktivity, len pár minút chôdze od našej fakulty – basketbal, volejbal, hokej,
futbal, florbal, tenis, squash, bedminton, plávanie, vodné pólo a mnoho iných
x každoročne organizujeme turnaj v stolnom tenise „Belluš open“, v ktorom môžeš vyzvať svojho pedagóga
x samozrejme si vítaný v študentskom parlamente, ktorý organizuje prednášky, stretnutia, výstavu
Foto Expo, Beániu architektov a dizajnérov a mnoho ďalších podujatí
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KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x architektom, urbanistom, produktovým dizajnérom, interiérovým dizajnérom, scénografom, rovnako
sa môžeš uplatniť v kreatívnom priemysle – v grafických alebo kreatívnych štúdiách
U NÁS NÁJDEŠ UZNÁVANÝCH PEDAGÓGOV
x Martin Kusý a Pavel Paňák - architekti A.B.K.P.Š., s.r.o., autori budovy SND a NBS
x Peter Oláh - dizajnérske automobilové štúdio, Škoda Auto, autor trofejí pre Tour de France
x Štefan Polakovič – laureát ceny za architektúru Mies van de Rohre, laureát Krištáľového krídla
x Ľubomír Závodný – nositeľ ceny SKA za architektúru CEZAAR, laureát Krištáľového krídla
NAŠI ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
x Lenka Petráková - absolútna víťazka Grand Prix Award for Innovation of the Sea 2020
x Martin Skoček - viacnásobný nositeľ najprestížnejšieho ocenenia za architektúru CEZAAR
x Martin Mikovčák - autor domu Ark Shelter, nositeľ ocenenia CEZAAR a Red Dot Design Award
x Matej Pospíšil – spoluautor celosvetovo uznávaného dizajnérskeho projektu Ecocapsule
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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, technológií až po mechatroniku
či informatiku, bezpečnosť, požiarne inžinierstvo, personálnu
prácu, manažment.

J. Bottu 2781/25 x917 24 Trnava xwww.mtf.stuba.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
(denné štúdium)
x integrovaná bezpečnosť
(denné štúdium)
x materiálové inžinierstvo
(denné štúdium)
x mechatronika v technologických zariadeniach
(denné štúdium)
x počítačová podpora výrobných technológií
(denné štúdium)
x priemyselné manažérstvo
(denné štúdium)
x výrobné technológie
(denné štúdium)
x výrobné zariadenia a systémy
(denné štúdium)
METÓDY DENNEJ FORMY ŠTÚDIA
x prezenčná (bezplatná) – výučba prebieha v pracovnom týždni (pondelok až piatok)
x kombinovaná (bezplatná) – výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu (náhrada externej formy)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA PRVÝ STUPEŇ ŠTÚDIA?
x do 30. apríla 2022 (1. kolo), do 31. júla 2022 (2. kolo)
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ K PRIHLÁŠKE?
x Prihlášku si podávaš elektronicky bez povinnosti jej vytlačenia a doručenia na fakultu.
Na fakultu doručíš:
x overenú kópiu maturitného vysvedčenia
x overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad).
AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x bez prijímacej skúšky, kritériom na prijatie sú študijné výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
x pri podaní písomnej prihlášky – 006
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x Deň otvorených dverí: február, máj 2022
PREČO SI VYBRAŤ TÚTO FAKULTU?
x máme širokú paletu študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku,
bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)
*podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, mtf.stuba.sk
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x časť štúdia môžeš absolvovať v zahraničí
x môžeš získať štipendium – odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne,
prospechové, mimoriadne. Ak sa posnažíš, môžeš získať až 2 250€.
x vďaka možnosti využitia elektronických skrípt získaš vynikajúci prístup k študijnej literatúre
x máš možnosť zapojiť sa do výskumnej činnosti v rámci rôznych projektov
x k dispozícii máš bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch
fakulty i študentského domova
x počítačové laboratóriá majú neobmedzený prístup na internet a špecializované softvérové vybavenie
x časť výučby prebieha v high-tech laboratóriách
x počas štúdia môžeš absolvovať zaujímavé prednášky z rôznych oblastí vedy a techniky
x vďaka úspešnej akcii JOB DAY máš možnosť získať aktuálne informácie o atraktívnych pracovných
ponukách alebo brigádach
x v spolupráci s podnikmi organizujeme akcie zamerané na uplatnenie našich budúcich absolventov
x vysoké nástupné platy, skvelé uplatnenie v praxi
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x nové zrekonštruované priestory kampusu ponúkajú študentom všetko potrebné na jednom mieste:
výučbové priestory, laboratóriá s najmodernejšími technológiami, internáty, akademickú knižnicu,
skriptá online zdarma, jedáleň, posilňovňu, plaváreň, telocvičňu, študentský klub
x môžeš bývať v študentskom domove priamo v areáli fakulty
x k dispozícii sú 2 a 3-lôžkové izby prepojené sociálnym zariadením
x pripojenie na internet je samozrejmosťou
x vedľa študentského domova sa nachádza veľké bezplatné parkovisko
x fakulta sa nachádza v blízkosti vlakovej a autobusovej stanice, do mesta je to 10 minút chôdzou
x počas dňa máš k dispozícii študentskú jedáleň alebo bufet priamo v priestoroch fakulty (preukaz
študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta)
x k dispozícii máš plaváreň, telocvičňu, posilňovňu, ktoré môžeš využívať bezplatne
x môžeš sa zabaviť na akciách, ktoré organizuje študentský parlament: beánia, ples študentov mesta
x máš možnosť sa zapojiť do študentských súťaží: Trnavský maják, Študentské schody, stolný futbal,
biliard, Non Stopka, ŠIFL-študentská internátna futbalová liga
x môžeš byť aktívny v rozhlasovom štúdiu IRŠ Karavana
x zabavíš sa v Klube AMOS
x život v Trnave je nízkonákladový, dobre sa tu zabavíš alebo športovo vyžiješ
KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x 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
x Miroslav Trnka - zakladateľ firmy ESET
x Ján Závadský - manažér kvality UMB
x Jana Bogyóová, rod. Horváthová - riaditeľka závodu 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 x 842 16 Bratislava 4 xwww.fiit.stuba.sk xinfo@fiit.stuba.sk
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA

x informatika (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)

AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE SI MUSÍŠ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA PRVÝ STUPEŇ ŠTÚDIA?

x do 31. marca 2022
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
x priebeh prijímacieho konania nájdeš na: https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari

ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE
Spravidla sa k prihláške prikladá:
x životopis
x overená kópia maturitného vysvedčenia
x najlepšie z hodnotení:

x hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo
x hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom
(najstaršie výsledky testov z 2017/18), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou
SCIO, s. r. o. (www.scio.sk)
len pre uchádzačov na 4-ročné bakalárske štúdium:
x 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 2017/18), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou
SCIO, s. r. o. (www.scio.sk)

x výsledky zo súťaží a za stredoškolskú činnosť - kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky
v informatickej, 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)
x pre uchádzačov, ktorí študovali v zahraničí: uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom
vzdelaní (vydáva okresný úrad)
x pre uchádzačov zo zahraničia: (okrem ČR) aj vysvedčenia za posledné 4 roky

AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?

x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku

KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?

x vo všeobecnosti prijímame 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 https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari)

KAM POSLAŤ POPLATOK?

x názov banky: Štátna pokladnica

x IBAN kód: SK8381800000007000085552
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
x pri podaní písomnej prihlášky: 1101

*podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.stuba.sk, www.fiit.stuba.sk
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CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?

x predpokladaný termín Dňa otvorených dverí: 10. decembra 2021

PREČO SI VYBRAŤ FIIT?

x sme lídrom na Slovensku a v Českej republike, kde sme jediní s medzinárodnou akreditáciou IET, ktorú majú
napríklad aj Oxford a Cambridge
x máme suverénne najlepšie uplatnenie absolventov v odbore (viac ako 94 %) a najlepšiu zhodu rozsahu
vzdelania a praxe
x naši absolventi sú najžiadanejší na trhu práce s najvyššími nástupnými platmi - priemer 2 200€ v r. 2018
x podporujeme šikovných študentov; takmer polovica našich študentov získala v uplynulom roku štipendiá
v priemernej výške 800 €
x okrem štúdia poskytujeme študentom pôdu na stretávanie a výmenu skúseností IT špecialistov
z akademickej obce aj praxe. Či už počas výučby, konferencií, workshopov, prednášok, či rôznych ďalších
odborných podujatí z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Konajú sa u nás aj rôzne
kvalitné odborné podujatia.

PRIESTORY FAKULTY

x budeš študovať v novej budove vybavenej modernými aulami, učebňami, laboratóriami, knižničnými priestormi,
bufetom, terasou, oddychovými zónami v priestoroch chodieb aj študovne, ktoré môžeš využívať aj mimo vyučovania
x 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

x u nás dostaneš priestor zapojiť sa do medzinárodného výskumu - viac ako tretina našich publikácií
je spoluvytváraná našimi študentmi, ktorí sú uvedení ako spoluautori
x svoje vedomosti aj zručnosti si môžeš obohatiť v Cisco sieťovej akadémii FIIT, ktorá pripravuje špecialistov
v oblasti IKT

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

x stravu aj ubytovanie máš do 10 minút od fakulty pešou chôdzou (+plnohodnotný bufet priamo na fakulte)
x študentský domov Mladosť so skvelým internetom :) je iba 10 minút chôdze od fakulty
x môžeš sa zapojiť do rôznych aktivít, ktoré Ti ponúka vyše 20 študentských organizácií, napr. spravovať
internet pre 3 500 študentov, stavať formulu, cestovať do zahraničia...
x raz ročne sa priestory fakulty zmenia na centrum originálnej FIITkárskej zábavy – FIITkovicu s rôznymi
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atrakciami (LaserTag, Bungee Run, karaoke, X-Boxy...)
x veľkej popularite sa tešia Spoločenské hry na FIIT, šachový turnaj, fotosúťaž FIITaPixel...
x k dispozícii budeš mať aj tvorivú zónu, kde môžeš spolu s ďalšími študentmi pracovať na školských
aj mimoškolských projektoch, oddychovať pri hraní spoločenských a iných hier
x 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...

KÝM MÔŽEŠ BYŤ?

x 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

K NAŠIM ÚSPEŠNÝM ABSOLVENTOM PATRIA AJ

x Pavol Luka, technologický riaditeľ, Eset
x Anton Scheber, spoluzakladateľ, konateľ, Softec
x Vladimír Šikura, generálny riaditeľ, Soitron

POVEDALI O NÁS

x „Spoločnosť IBM dlhodobo spolupracuje s FIIT STU na príprave absolventov pre nové pozície
v digitálnej ekonomike. Ako globálna inovatívna spoločnosť pozorujeme, že trh práce sa dynamicky
vyvíja a posúva od tradičných odvetví k produktom a službám s pridanou hodnotou. Univerzity a firmy
musia spoločne hľadať spôsoby, ako vyškoliť študentov pre prácu s novými technológiami tak, aby
získali zručnosti pracovať v oblasti umelej inteligencie, kvantových počítačov, veľkých dát, cloudu
alebo internetu vecí. IBM v rámci Akademickej Iniciatívy sprístupňuje študentom a pedagógom
najnovšie technológie s cieľom čo najefektívnejšie prepájať spoločnosť a univerzitné prostredie.“
Fridrich Matejík, riaditeľ, IBM Slovensko
x „Vývojom špičkového softvéru a technológií pre zdravotníctvo zachraňujeme ľudské životy po celom
svete. Spoluprácou s FIIT STU a naším prístupom k projektom sa snažíme kultivovať IT prostredie na
Slovensku a povzniesť ho na svetovú úroveň.“
Ľuboš Iro, Head of Development Center, Siemens Healthineers
x „Študenti FIIT majú vynikajúci rozhľad o IT technológiách a vedomosti, ktoré získali počas štúdia,
sú pre nich výborným základom na získavanie skúseností v praxi. Práve vďaka silným základom z FIIT
sa na projektoch realizovaných v našej spoločnosti rýchlo stávajú cennou súčasťou tímov.“
Miroslav Kepencay, vedúci oddelenia Coordination and Strategy Support, Asseco Central Europe
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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 x 812 43 Bratislava 1 x www.um.stuba.sk
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AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA?
x priestorové plánovanie
(denné štúdium v SJ)
x priestorové plánovanie
(denné štúdium v AJ)
x investičné plánovanie v priemyselnom podniku
(denné štúdium v SJ)
x investičné plánovanie v priemyselnom podniku
(denné štúdium v AJ)
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023?*
V AKOM TERMÍNE JE POTREBNÉ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM?
x do 30. apríla 2022
x elektronická prihláška na štúdium (is.stuba.sk/prihlaska)
x stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/uchadzaci.html?page_id=3332
ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?
x životopis
x doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pridá len uchádzač,
ktorý neuhradil poplatok platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS
x kópie stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia
x ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní
(vydáva okresný úrad)
x 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?
x 20 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku
x 40 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku
KAM POSLAŤ POPLATOK?
x názov banky: Štátna pokladnica
x IBAN kód: SK88 8180 0000 0070 0008 4007
x SWIFT kód: SPSRSKBA
x variabilný symbol
x pri podaní elektronickej prihlášky je vygenerovaný automaticky
x pri podaní písomnej prihlášky 9071002223
AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
x úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
x ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku
bez prijímacej skúšky:
x ak maturuješ z matematiky alebo fyziky a máš študijný priemer do 2,8 vrátane (bez započítania
maturitného ročníka)
x ak nematuruješ z matematiky alebo fyziky a máš študijný priemer do 2,0 vrátane (bez započítania
maturitného ročníka)
s písomnou prijímacou skúškou z matematiky:
x ŠP priestorové plánovanie
bez prijímacej skúšky:
x ak máš celkový študijný priemer do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka)
s písomnou prijímacou skúškou:
x zameranou na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a všeobecný prehľad prírodných
a spoločenských vied
*podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené na www.um.stuba.sk
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KEDY SÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?
x investičné plánovanie v priemyselnom podniku: 7. júna 2022
x priestorové plánovanie: 8. júna 2022
CHCEŠ SA K NÁM PRÍSŤ POZRIEŤ?
x Deň otvorených dverí: 24. februára 2022
x Deň plánovačov: 12. apríla 2022
PREČO SI VYBRAŤ TENTO ÚSTAV?
x niektoré študijné programy môžeš študovať iba tu (priestorové plánovanie, investičné plánovanie
v priemyselnom podniku)
x 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; teda naši absolventi, ktorí absolvovali
pobyt na tejto univerzite, sú držiteľmi slovenského aj francúzskeho titulu)
x v rámci štúdia sa zúčastníš na odborných praxiach, letnom plenéri, na exkurziách v zahraničí
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
x bývať budeš v študentskom domove Jura Hronca alebo na Mladej garde
x môžeš si zaobstarať aj vlastné ubytovanie v Bratislave, ktoré sa pohybuje v sume cca 150 – 200 €/mesačne
x raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
x počas dňa máš k dispozícii jedáleň alebo bufet priamo v mieste výučby
x môžeš sa stravovať v jedálňach a bufetoch iných fakúlt, vzdialených len pár minút od miesta výučby
x preukaz študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta
x k dispozícii máš telocvične, posilňovne a ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt aj
študentských domovov
x zabavíš sa na študentských akciách: prvákovice, odborovice, workshopy na zaujímavé témy, Deň
plánovačov či výlety/exkurzie na zaujímavé miesta
x máš možnosť získať zaujímavú brigádu alebo stáž doma (Penta investment, Magistrát hlavného
mesta, Nexteria) i v zahraničí (IASTE, AISEC)
KÝM MÔŽEŠ BYŤ?
x investičným manažérom v podnikoch stavebného, automobilového, strojárenského
a energetického priemyslu; odborníkom v oblasti plánovania a riadenia financií či riadenia
portfólia investičných projektov
x 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
x Dagmar Barániková – slovenská reprezentantka v šerme, bronzová medailistka z MS do 23 rokov
a víťazka Svetového pohára juniorov
x Marek Schweigert – hlavný iniciátor projektu urbanE.T
x Tomáš Szabo – autor webového portálu E-PRO
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ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY – AJ O TOMTO JE NAŠE ŠTÚDIUM…

V krízach budú pomáhať autonómne drony.
Zdroj: M. Tárnik

Testujeme SMART mobilitu v hromadnej
doprave.

Skúmame odpadové vody na prítomnosť koronavírusu.
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Nové bioplasty z STU sa dokážu rozložiť v pôde i vo vode.

Budova Veľvyslanectva ČR v Addis Abebe (Etiópia) bude postavená podľa víťazného súťažného projektu
študentiek STU (Inspirelli Awards).
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PREČO SI VYBRALI STU?
Zuzana Harčarufková
Stavebná fakulta STU, odbor Pozemné stavby a architektúra
“V mojom prípade bolo celkom jednoduché vybrať si práve STU a jej Stavebnú fakultu, pretože
ma od útleho veku fascinovalo stavebníctvo a rozhodne som sa chcela z tejto oblasti naučiť
viac. Štúdium na fakulte túto moju predstavu výborne spĺňa. Vedomostne vyplnené predmety
širokého zamerania, inovatívny prístup pedagógov k vzdelávaniu, spolužiaci naladení na
rovnakú vlnu a rôzne voľnočasové akcie organizované popri štúdiu - to je iba krátky zoznam
toho, čo sa dá na fakulte zažiť. Vysoká škola vám vie dať silné korene vedomostí, a preto
verím, že po nej bude nasledovať aj ľahšia cesta k dobrému zamestnaniu.”
Erich Maliniak
Strojnícka fakulta STU, odbor Automobily a mobilné pracovné stroje
„Už ako malého chlapca ma pohltil svet automobilizmu a techniky. Od základnej školy
mi bolo jasné, že pre mňa neexistuje iná škola, ako Strojnícka fakulta STU. Strojárske
odvetvie je na Slovensku zastúpené vo veľkej miere a po ukončení štúdia sa nemusím báť
o zamestnanie. Absolventi fakulty sú navyše na pracovnom trhu takí žiadaní, že prechod do
pracovného prostredia je nielen jednoduchý, ale aj atraktívny a finančne dobre ohodnotený.
Počas štúdia rozvíjame naše teoretické znalosti aj praktické zručnosti, ktoré môžeme získať
aj vďaka rôznym študentským organizáciám. K študentskému životu neodmysliteľne patrí
aj zábava, ktorú si môžeme užiť aj vďaka veľkému množstvu študentských akcií. Svoj výber
školy určite neľutujem, nakoľko som tu spoznal úžasných ľudí a získal veľa vedomostí.“
Izabela Trepáčová
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, odbor Robotika a kybernetika
“Už pri výbere strednej školy som inklinovala k technike - elektrotechnike a informatike,
takže vo voľbe zamerania univerzity a fakúlt som mala jasno. Vedela som, že chcem zostať
študovať na Slovensku a z viacerých univerzít som si vybrala STU vďaka odporúčaniam,
ktoré boli veľmi pozitívne. Technika je vo svete veľmi prínosná, a ako hovorí náš pán
profesor Peter Ballo, výchova inžiniera je náročná. Myslím si však, že STU túto úlohu
perfektne zvláda a jej absolventi sa vo svojom obore nestratia - či už je to na Slovensku,
alebo v zahraničí. Zvolila som si FEI, pretože jej odbory ma veľmi zaujali. Je v nich
prepojená teória s praxou a každý si spomedzi nich nájde to pravé pre seba.“
Júlia Kubalcová
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, odbor Biotechnológia
“Pôvodne som chcela študovať medicínu. Neprijali ma, tak som sa rozhodla skúsiť
šťastie na inej vysokej škole s podobným zameraním. Vybrala som si FCHPT STU a toto
rozhodnutie neľutujem. Fakulta ponúka rôzne študijné programy, ktoré poskytujú cenné
vedomosti a zručnosti, umožňujúce nájsť uplatnenie v medicíne, farmaceutickom,
potravinárskom, chemickom aj kozmetickom priemysle, ekológii, alebo v mnohých
ďalších oblastiach. Fakulta vychováva kvalitných odborníkov, ktorí robia všetko preto,
aby urobili z tohto sveta krajšie miesto na život nielen pre nás, ale aj pre budúce
generácie. Okrem toho sa považujem za kreatívnu dušu, takže vďaka študentskému
spolku CHEM sa môžem podieľať na organizácii rôznych študentských akcií.”
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Paulína Homolová
Fakulta architektúry a dizajnu STU, odbor Architektúra
“Výber vysokej školy bol v mojom prípade veľmi jednoduchý. Už ako 5-ročná som sedávala pri
maminej rysovacej doske a obdivovala som tie krásne rovné čiary, ktoré ešte tušovým pierkom
nanášala na papier. Vďaka našej fakulte som mohla bližšie spoznať toto krásne remeslo a naučiť
sa ho. Áno, prvé roky boli náročné, čo asi pre každého, no pomocou výborných vyučujúcich
a vedenia sa to dalo ľahko zvládnuť. Najviac ma na škole vždy zaujal ateliér navrhovania
a možnosť si môj návrh preveriť aj vo fyzickom modeli. Čo je ale na našej fakulte najlepšie,
je vzájomná spolupráca. Už od prvého ročníka nás interní či externí učitelia zapájajú do ich
tvorby a dávajú nám možnosť vyskúšať si, aké je to v reálnom svete architektúry či dizajnu.”

Alexandra Grezdová
Materiálovotechnologická fakulta STU, odbor Výrobné technológie a výrobný manažment
„Pre štúdium na MTF som sa rozhodla až v poslednom ročníku gymnázia. Hoci som už od útleho
veku mala radšej matematiku a fyziku než humanitné predmety, veľmi dlho bolo pre mňa záhadou,
ktorým smerom sa ubrať. Našťastie som natrafila na informácie o MTF. Pri osobnej návšteve som
sa dozvedela informácie o všetkých odboroch, ale aj výhodách, ktoré tu študenti majú. Hneď som
vedela, že moje kroky budú smerovať sem. A teraz ako študentka MTF môžem prehlásiť, že to bolo
správne rozhodnutie. Obrovský výber aktivít, ako tráviť svoj voľný čas popri štúdiu, vybavenie fakulty
na nadpriemernej úrovni a skvelé možnosti uplatnenia ma presvedčili o správnosti mojej voľby.”

Marián Hlavačka
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, odbor Informatika
„Kedysi som vysokú školu vôbec neplánoval a chcel som ísť priamo do zamestnania.
Neskôr, ani neviem ako, ma začali zaujímať technológie a dlhú dobu som hľadal zameranie,
na ktoré by som sa chcel v budúcnosti orientovať. Najskôr som sa venoval robotike, no
potom mi prišla do cesty kybernetická bezpečnosť. Tá ma začala baviť tak veľmi, že som
začal vyhľadávať vysokú školu s týmto zameraním. Dostal som sa tak k FIIT STU, kam som
sa rozhodol ísť aj napriek náročnosti štúdia na nej. A dnes musím potvrdiť, že je nielen
náročná, ale aj kvalitná.“

Vilém Honysz
Ústav manažmentu STU, odbor Priestorové plánovanie
„Od studia na VŠ jsem očekával nudné přednášky v přeplněné aule, ale realita mě příjemně
překvapila – projektová práce v malých studijních skupinách vedená učiteli, kteří studenty
neberou jen jako číslo v seznamu, ale snaží se je posunovat dopředu. Mix technických
i humanitních věd, více praktických zkušeností na úkor rozsáhlé teorie, a hlavně obor
s budoucností. Přesně to jsem hledal a zdá se, že i našel. Během střední jsem se podíval do mnoha
zemí na západ i východ od nás. Co mě při cestování vždy neskutečně bavilo, bylo sledovat, jak se
lidem žije ve městech i jak jsou města plánována. A věřím, že právě rozvoj obcí, měst a regionů
budu moci v profesi prostorového plánovače aspoň z části ovlivnit.“

45

U NÁS SA STÁLE NIEČO DEJE
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LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV
KEDY?
x už 12 rokov, 3 dni a 2 noci, vždy počas prvého
septembrového týždňa (streda, štvrtok, piatok)
KDE?
x priamo u nás na STU (teda v Bratislave aj v Trnave)
ČO UVIDÍŠ?
x všetky naše fakulty/univerzitný ústav
x naše labáky a pracoviská
x zaujímavé prezentácie a prednášky
x pána rektora zblízka ;)
ČO ZAŽIJEŠ?
x spoznáš univerzitnú atmosféru a prostredie
x vyskúšaš si na vlastnej koži študentský život
x budeš bývať na našom internáte, cestovať povestnou 39-nou, jesť v našich študentských jedálňach
x všade a stále Ťa budú sprevádzať naši študenti, a tí Ti naozaj priamo a bez servítky odpovedia na všetky otázky

48

49

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 Univerzitnom
technologickom inkubátore na STU (InQb), 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!

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

Inkubátor STU podporil za 15 rokov už viac ako 80 startupov. Pracuješ na zaujímavom projekte a chceš ho
ďalej rozvíjať? Plánuješ založiť firmu? V InQb Ti poskytneme potrebné vzdelanie pre rast Tvojho podnikania,
inšpiratívne prostredie, zaujímavé kontakty a mentoring od podnikateľov alebo odborníkov vo svojich
profesiách. Za 16 rokov existencie sme podporili viac ako 80 startupov. Pridaj sa k nim!
KTO SA MÔŽE STAŤ SÚČASŤOU INKUBÁTORA?
x Každý študent alebo doktorand zo všetkých fakúlt STU. Dôležité je, aby si prišiel s novým produktom,
inováciou alebo technológiou, ktorá pomôže spotrebiteľom, prípadne firmám, zlepšiť alebo vyriešiť nejaký
problém. Prihlásiť sa môžeš sám alebo s tímom. Dôležité je, aby mal aspoň jeden člen v tíme nad 18 rokov.
ČO TI INKUBÁTOR PONÚKA?
x PODPORA STARTUPOV – s nami rozbehneš svoj startup
MENTORING – zaži osobné konzultácie s mentormi, ktorí Ti poradia v oblasti, ktorú si sám zvolíš
KOMUNITA – čaká Ťa plno pravidelného netwokingu s ostatnými členmi, podnikateľmi, alumni
a mentormi na rôzne témy
EXTERNÉ PODUJATIA – rozšíriš svoje obzory a vedomosti
NETWORKING – zoznámime Ťa s inšpiratívnymi ľuďmi a získaš vstupy na rôzne externé podujatia
COWORKING – môžeš pracovať a networkovať s ostatnými členmi v modernom coworkingu
AKÉ SÚ PROGRAMY PODPORY?
x ŠTART trvá 3 mesiace a vďaka nemu si pripravíš podnikateľský plán, finančný plán, urobíš si prieskum
trhu a získaš prvých zákazníkov. Popri tom sa budeš vzdelávať na našich interných podujatiach
s podnikateľmi a mentormi, ktorí zhodnotia a rozvinú Tvoj nápad.
x INQB trvá 2 roky a môžeš do neho vstúpiť po tom, ako absolvuješ program ŠTART a založíš si firmu. Tu
začneš budovať svoje podnikanie. Pri tom Ti budú naďalej pomáhať inšpiratívni mentori.
AKO SA MÔŽEŠ PRIHLÁSIŤ DO INKUBÁTORA?
x Ak sa rozhodneš študovať na STU a máš v pláne rozbehnúť svoj nápad, neváhaj nás kontaktovať
na info@inqb.sk alebo si pozri www.inqb.sk/sk/programy/start. Program ŠTART otvárame 2x ročne,
na jar a na jeseň, pre každého je úplne zdarma.
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI INKUBÁTORA:
x Innovatrics – celosvetovo známa firma v oblasti biometrie
x Solargis – medzinárodná spoločnosť s orientáciou na solárnu energetiku
x Visibility – jedna z TOP slovenských online marketingových agentúr
x Facemedia – medzinárodná firma so zameraním na detekciu tváre
x Prorozvoj – spoločnosť s orientáciou na regionálny rozvoj

51

A ČEREŠNIČKA NA TORTE... BRATISLAVA
... ako mesto/miesto plné života, energie, príležitostí...
x nikdy sa nenudíš, lebo sa v ňom stále niečo deje (koncerty, divadlá, kiná, galérie, múzeá, festivaly,
výstavy, diskotéky...)
x žiješ zdravo a aktívne, pretože tu nájdeš nekonečné možnosti na šport, turistiku či prechádzky (blízke
Karpaty, lesopark, Dunajská hrádza, jazerá...)
x ak chceš, tak pracuješ (množstvo firiem a inštitúcií neustále hľadá mladých a šikovných ľudí)
x 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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