
 
Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov  

druhého stupňa štúdia (inžinierske štúdium) 
 

1. Absolventi bakalárskych študijných programov, ktorí sa uchádzajú o  štúdium priamo 
nadväzujúcich študijných programov druhého stupňa sa prijímajú bez prijímacej skúšky 
s výnimkou študijného programu Pozemné stavby a  architektúra (ďalej aj ako „PSA“). 
Uchádzači o štúdium študijného programu PSA sú prijímaní na základe úspešného 
absolvovania talentovej skúšky, ktorá je určená ako súčasť overovania schopností na 
štúdium. 

2. Ostatní uchádzači sa musia podrobiť ústnej prijímacej skúške pred skúšobnou komisiou, 
ktorá je určená ako súčasť overovania schopnosti na štúdium. Prijímacia skúška 
pozostáva z predmetov, ktoré tvoria obsah štátnej záverečnej skúšky toho študijného 
programu bakalárskeho štúdia, ktorý je základom pre pokračujúce inžinierske štúdium. 
Rozsah prijímacej skúšky je totožný s rozsahom príslušnej štátnej skúšky. Podmienkou 
prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. O úspešnom absolvovaní prijímacej 
skúšky rozhodne skúšobná komisia. 

3. Poradie prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy druhého stupňa sa 
zostavuje podľa váženého študijného priemeru zo štúdia bakalárskeho študijného 
programu. Pri zhodnom priemere sa zohľadnia výsledky štátnej záverečnej skúšky, resp. 
prijímacej skúšky. 

4. V prípade študijného programu Pozemné stavby a architektúra bude poradie prijatých 
uchádzačov zostavené na základe výsledku talentovej skúšky a výsledkov štúdia. 
Talentová skúška pozostáva z troch častí: klauzúrnej práce z kreslenia, ateliérovej tvorby 
I a ateliérovej tvorby II. Za každú časť talentovej skúšky možno získať max. 25 bodov, 
spolu max. 75 bodov. Za úspešné absolvovanie talentovej skúšky sa považuje získanie 
minimálne 35 bodov. Ďalších 25 bodov možno získať za výsledky bakalárskeho štúdia, 
pričom sa spočítajú body za hodnotenie štátnej skúšky (A - 20 bodov, B - 15 bodov, C - 
10 bodov, D - 5 bodov, E - 0 bodov) a body za vážený študijný priemer z bakalárskeho 
štúdia (b = 7,5 - 2,5 • VŠP, kde b je počet pridelených bodov, VŠP je vážený študijný 
priemer). Poradovník uchádzačov o štúdium  študijného  programu PSA sa zostaví podľa 
celkových počtov získaných bodov.  

5. Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej 
republiky. 

6. Pri malom záujme uchádzačov o štúdium na konkrétnom študijnom programe môže 
dekan rozhodnúť, že sa daný študijný program neotvorí. V takom prípade bude 
uchádzačom ponúknutý iný študijný program. 

7. Tieto Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov druhého stupňa 
štúdia (inžinierske štúdium) boli schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave dňa 27.02.2015. 



8. Tieto Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov druhého stupňa 
(inžinierske štúdium) nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

9. Schválením týchto zásad strácajú platnosť Zásady prijímacieho konania na inžinierske  
štúdium zo dňa 25. 11. 2011. 
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