
 
 
 

Organizačné pokyny na zostavovanie poradovníka  
pre študijný program pozemné stavby a architektúra 

pre akademický rok 2020/21 
 

Spracované v zmysle zásad prijímacieho konania  
na štúdium študijných programov druhého stupňa štúdia (inžinierske štúdium) 

 

Prijímacie konanie  

1. Výber uchádzačov na študijný program Pozemné stavby a architektúra (PSA) bude 
realizovaný na základe výsledku talentových skúšok a výsledkov bakalárskeho štúdia. 

2. Talentové skúšky pozostávajú z odovzdania portfólia zloženého z troch častí: 

 1. ateliérová tvorba prednostne z AT1 (rodinný dom) - možné získať max. 25 bodov,  

 2. ateliérová tvorba prednostne AT2 (bytový dom) - možné získať max. 25 bodov,  

 bakalárska práca na Katedre architektúry alebo iná vhodná práca ktorú vypracoval 
uchádzač (napríklad kresba, maľba, skica, model, grafický návrh, študentská súťaž, 
architektonický návrh s praxe na ktorom sa uchádzač podieľal a podobne)- možné 
získať max. 25 bodov. 

3. Portfólio sa odovzdá vo formáte *.pdf mailom (maximálna veľkosť 15 MB)  
v stanovenom termíne a určenému pracovníkovi.  

4. Výsledky bakalárskeho štúdia sú hodnotené na základe výsledkov štátnej skúšky 
a váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium. Uchádzač môže získať za 
výsledky štúdia max. 25 bodov. 

5. Poradovník uchádzačov o študijný program PSA sa zostaví podľa celkových počtov 
získaných bodov (max. 100).  

6. Výsledok talentovej skúšky a poradie umiestnenia bude uchádzačovi oznámené 
prostredníctvom e-mailu po zasadnutí prijímacej komisie pre inžinierske štúdium.. 

7. Na študijný program PSA bude prijatých max. 40 študentov. 
 

Hodnotenia ateliérových tvorieb  

8. Výsledné hodnotenie portfólia bude priemer bodov udelených jednotlivými členmi 
komisie. 

9. Komisia pre hodnotenie ateliérových tvorieb má min. piatich členov a menuje ju dekan. 
 

Hodnotenie výsledkov bakalárskeho štúdia 

10. Štátna skúška    
Hodnotenie štátnej skúšky A  – 20 bodov 
Hodnotenie štátnej skúšky B  – 15 bodov 
Hodnotenie štátnej skúšky C  – 10 bodov 



Hodnotenie štátnej skúšky D  –   5 bodov 
Hodnotenie štátnej skúšky E  –   0 bodov 

11. Vážený študijný priemer (VŠP) z celého bakalárskeho štúdia  
   Počet bodov (b) sa prideľuje podľa vzťahu:  

 
b = 7,5  – 2,5 • VŠP 

 
     kde  b je počet pridelených bodov, 
      VŠP  – vážený študijný priemer. 

 
Organizačné pokyny pre 1. kolo prijímacích skúšok 

 do 31. mája 2020  termín prihlásenia sa na talentové skúšky u Ing. arch. Alexandra 
Topilina (KARCH) (topilinalexander@gmail.com), uchádzači 
odovzdajú mailom PORTFÓLIO vo formáte *.pdf  

 14. júna 2019 zasadá komisia (online) na hodnotenie ateliérových tvorieb 
a zostavenie poradovníka uchádzačov. 

 18. júna 2019 oznámenie výsledku talentovej skúšky.  

 24. júna 2019  zasadnutie prijímacej komisie pre inžinierske štúdium a následné 
písomné informovanie uchádzačov o výsledku prijímacieho 
konania. 

 
Organizačné pokyny pre 2. kolo prijímacích skúšok  

 8.-10. augusta 2020 termín prihlásenia sa na talentové skúšky u Ing. arch. Alexandra 
Topilina (KARCH) (topilinalexander@gmail.com), uchádzači 
odovzdajú mailom PORTFÓLIO vo formáte *.pdf  

 24. augusta 2020 zasadá komisia (online) na hodnotenie ateliérových tvorieb 
a zostavenie poradovníka uchádzačov. 

 25. augusta 2020 oznámenie výsledku talentovej skúšky prostredníctvom e-mailu. 
V tento deň sa môže uchádzač informovať o výsledku talentovej 
skúšky aj osobne na Katedre architektúry. 

 25. augusta 2020  zasadnutie prijímacej komisie pre inžinierske štúdium a následné 
písomné informovanie uchádzačov o výsledku prijímacieho 
konania. 

 

 

V Bratislave, 15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 doc. Ing. Peter Makýš, PhD. v.r. doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. v.r. 
 prodekan pre vzdelávanie vedúca Katedry architektúry 

mailto:topilinalexander@gmail.com
mailto:topilinalexander@gmail.com

