Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium
bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných na Fakulte architektúry STU v akademickom roku 2017/2018
V súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien (ďalej „Zákon o vysokých školách“), v súlade s článkom 19 Štatútu
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej FA STU) a článkom 3 ods.
1-3, článkom 4 ods. 1,3 a 4 „Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov
prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave“ sa určujú podmienky prijatia na štúdium
bakalárskych študijných programov (ďalej len ŠP) realizovaných na FA STU v akademickom roku
2017/2018 v nasledovnom znení :
A. Spoločné úvodné ustanovenia pre všetky bakalárske študijné programy
A.1 Definovanie podmienok pre prijatie na štúdium
A.2 Termíny prijímacieho konania a poplatky za materiálne zabezpečenie
A.3 Povinné doklady k prihláške na štúdium
A.4 Plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy
B.

Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov
B.1 Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky - ŠP architektúra a urbanizmus
B.2 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky
B.3 Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky - ŠP dizajn
B.4 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky

C. Spoločné záverečné ustanovenia pre všetky študijné programy
C.1 Termín a spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky
C.2 Zverejnenie výsledkov
C.3 Ukončenie prijímacieho konania

A. Spoločné úvodné ustanovenia pre všetky bakalárske študijné programy
Prijímacie konanie sa začína v zmysle § 58, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
dňom podania kompletnej prihlášky na štúdium.

A.1 Definovanie podmienok pre prijatie na štúdium
a) Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa akreditovaných ŠP na FA STU
je v zmysle § 56, ods. 1 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania.
Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou
prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň
štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.
b) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa akreditovaných študijných programov na FA
STU viď bod B.

A.2 Termíny prijímacieho konania a poplatky za materiálne zabezpečenie
Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronickou formou bez zaručeného elektronického
podpisu, použitím akademického informačného systému (ďalej len „AIS“), ktorý umožňuje
uchádzačovi o štúdium sledovať jej stav v AIS odo dňa jej vyplnenia do dňa skončenia prijímacieho
konania. Elektronická prihláška musí byť z AIS vytlačená, uchádzačom vlastnoručne podpísaná a
doručená na adresu fakulty :
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Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, študijné oddelenie, Nám. slobody 19,
812 45 Bratislava, alebo osobne cez podateľňu fakulty. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky
prostredníctvom AIS v e-prihláške.
Telefonický kontakt: študijné oddelenie: +421 572 76 216, +421 572 76 224
mobil :
+421 918 66 5015
e-mail :
so@fa.stuba.sk,
Na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program. Ak sa uchádzač hlási súčasne
na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a uhradí poplatok za
každú podanú prihlášku zvlášť.

Bakalárske študijné
programy

Termín podania
prihlášky
na štúdium

Poplatok za
materiálne
zabezpečenie
prijímacej
skúšky

Termín konania
prijímacej skúšky

Zasadnutie
prijímacej
komisie

do 30. 11. 2016

10. - 20. 01. 2017

22. 02. 2017

40,00 €

do 31. 05. 2017

21.06.2017

28. 06. 2017

75,00 €

Štúdium v slovenskom jazyku
Architektúra a urbanizmus
Dizajn

Štúdium v anglickom jazyku
Architektúra a urbanizmus

Platbu za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné realizovať bankovým prevodom z
účtu. Údaje pre platbu (platia aj pre zahraničie):
(For international payment use please the following format of the bank account number) :
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Banka:
Statna pokladnica
Radlinskeho 32
Bratislava, Slovak Republic
Variabilný symbol: číslo e - prihlášky
Pozor! Systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač
podáva viac prihlášok (na dva a viac študijných programov), každá prihláška bude mať pridelený iný
variabilný symbol.

A.3 Povinné doklady k prihláške na štúdium
Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači o štúdium, ktorí predložia všetky
nasledovné požadované doklady :







Životopis.
Doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
Uchádzač, ktorý absolvuje maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladá overenú
kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty
bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej
skúšky, najneskôr však do dňa zápisu na štúdium !!!
Uchádzač, ktorý maturoval skôr ako v roku 2017, priloží overenú kópiu maturitného
vysvedčenia súčasne s podaním prihlášky,
Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí
a uchádzač - cudzinec (nie občan Slovenskej republiky), ktorý má záujem o štúdium na
fakulte je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠVVaŠ
SR – (bližšie informácie TU).
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Uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium opakovane po vylúčení alebo zanechaní štúdia na FA
STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia,
Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú.
V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené
všetky požadované doklady a uchádzač si túto povinnosť nesplní v termíne stanovenom FA
STU, nebude sa môcť zúčastniť prijímacej skúšky.
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu sa v prihláške
nevyžaduje, ak sa nejedná o uchádzača, ktorého zdravotný stav si vyžaduje lekárske
potvrdenie pre účely štúdia. ZŤP uchádzačom sa odporúča informovať študijné oddelenie FA
STU formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre
absolvovanie prijímacej skúšky.

A.4 Plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy
Študijný odbor
5.1.1 architektúra a urbanizmus
2.2.6 dizajn

Študijný program
architektúra a urbanizmus
dizajn

PPP*)
240
30

*) plánovaný počet prijatých uchádzačov po splnení podmienok pre prijatie

B. Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov
Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium vo všetkých bakalárskych študijných programoch
na Fakulte architektúry STU uvedených v bode A.1/b sú :




úspešné absolvovanie prijímacej (talentovej) skúšky,
absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP),
uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Informácie o prijímacej (talentovej) skúške :
Fakulta architektúry STU zašle uchádzačom minimálne 2 týždne pred začatím prijímacích
skúšok na bakalárske štúdium pozvánku doporučenou poštou s podrobnosťami prijímacej skúšky
(dátum, miesto a čas konania skúšky). Prijímacia skúška (talentová časť) na všetky študijné programy
sa koná v jeden deň podľa stanoveného harmonogramu.
► Študijný odbor :

5.1.1 architektúra a urbanizmus

Študijný program :
Architektúra a urbanizmus
Stupeň štúdia :
prvý
Forma štúdia :
denná
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu : Bc.

B.1 Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky
Cieľom prijímacej skúšky v študijnom programe architektúra a urbanizmus je overiť
predpoklady uchádzača pre štúdium. Architektúra a urbanizmus je prienikom techniky a umenia a
požiadavky UIA na vzdelanie pre výkon povolania architekta obsahujú aj požiadavky na schopnosti
absolventa vytvárať architektonické návrhy uspokojujúce estetické kritéria, preto prijímacia skúška
obsahuje aj overenie talentových predpokladov pre napĺňanie uvedených požiadaviek. Tieto sa overujú
testom a grafickými úlohami. V grafických úlohách uchádzač formou lineárnej kresby ceruzou
vyjadruje svoje schopnosti vnímať a reprodukovať priestor a jeho prvky ako aj zásady zobrazovania
(zátišie podľa predlohy), z určených geometrických telies zostavuje a dokumentuje kompozíciu na
určenú tému, v teste priestorovej predstavivosti uchádzač vyjadruje schopnosti zobrazovania
základných a modifikovaných geometrických telies. V kresliarskych úlohách ide o lineárnu kresbu,
tzv. tieňovanie nie je podmienkou. Hodnotí sa najmä vyjadrenie základných priestorových väzieb,
správnosť zobrazenia (pravouhlé a perspektívne zobrazenie), správnosť proporcií zobrazovaných
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prvkov, umiestnenie na formát a pri kompozičnej úlohe aj invenčnosť návrhu. Test všeobecných
študijných predpokladov realizuje nezávislá agentúra pre národné porovnávacie skúšky www.scio.cz,
s.r.o., ktorá na požiadanie uchádzača poskytne všetky potrebné informácie o miestach a termínoch
konania testu (www.scio.cz).

B.2 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky
Overovanie splnenia podmienok formou prijímacej skúšky je členené na jednotlivé úlohy
talentovej skúšky (č. 1 až 3) a výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov, kde uchádzač
môže získať nasledovné bodové ohodnotenie:
Č. úlohy
1
2
3
4

Obsah úlohy
Kresba zátišia podľa predlohy
Kompozícia z geometrických telies
Test z priestorovej predstavivosti
Test všeobecných študijných predpokladov

Spolu
► Študijný odbor :

Počet bodov
max. 200 bodov
max. 300 bodov
max. 300 bodov
max. 200 bodov
max. 1000 bodov

2.2.6 dizajn

Študijný program :
Dizajn
Stupeň štúdia :
prvý
Forma štúdia :
denná
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu : Bc.

B.3 Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky
Cieľom prijímacej skúšky v študijnom programe Dizajn je overiť predpoklady uchádzača pre
štúdium dizajnu. Keďže ide o umelecký študijný odbor, prijímacia skúška obsahuje najmä overenie
talentových predpokladov. Tieto sa realizujú tromi úlohami, v ktorých uchádzač vyjadruje svoje
schopnosti reprodukovať prvky reálneho priestoru formou kresby a modelovaním priemyselného
výrobku z hliny. V praktickom teste kreativity má uchádzač za úlohu na určenú tému vyjadriť návrh
pomocou trojrozmernej kompozície s použitím určených prostriedkov (napr. papierového kartónu).
V kresliarskych úlohách ide o lineárnu kresbu (tieňovanie nie je podmienkou). Hodnotí sa hlavne
vyjadrenie základných priestorových väzieb, perspektíva, správnosť proporcií zobrazovaných prvkov a
umiestnenie na formát. Pri modelovaní a kreatívnej úlohe sa hodnotí invenčnosť návrhu, schopnosť
priestorového vyjadrenia tvaru, funkčnosť navrhovaného výrobku. Test všeobecných študijných
predpokladov realizuje nezávislá agentúra pre národné porovnávacie skúšky www.scio.cz, s.r.o., ktorá
na požiadanie uchádzača poskytne všetky potrebné informácie o miestach a termínoch konania testu
(www.scio.cz).

B.4

Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky

Overovanie splnenia podmienok formou prijímacej skúšky je členené na jednotlivé úlohy
talentovej skúšky (č. 1 až 3) a výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov, kde uchádzač
môže v získať nasledovné bodové ohodnotenie:
Č. úlohy
1
2
3
4

Obsah úlohy
Kresba zátišia podľa predlohy
Modelovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného predmetu
Praktický test kreativity
Test všeobecných študijných predpokladov

Spolu

Počet bodov
max. 200 bodov
max. 300 bodov
max. 300 bodov
max. 200 bodov
max. 1000 bodov
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C.

Spoločné záverečné ustanovenia pre všetky študijné programy

C.1 Termín a spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky
Vyhodnotenie výsledkov jednotlivých úloh posudzujú skúšobné komisie, ktoré menuje dekanka
FA STU. Každá hodnotiaca komisia má najmenej troch členov. Termín zasadnutia prijímacej komisie
je 22.02.2017.
Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky prebieha formou anonymného bodového
hodnotenia jednotlivých úloh. Výsledky prijímacej skúšky sú určené súčtom získaných bodov
z jednotlivých úloh a bodov z testu všeobecných študijných predpokladov. Na tomto základe je
vytvorený zoznam všetkých uchádzačov (počnúc uchádzačom s najvyšším počtom bodov zostupne),
ktorý vytvára kvalitatívne poradie uchádzačov.
Študijné výsledky a mimoškolské aktivity z predchádzajúceho štúdia na strednej škole sa v
prijímacom konaní nezohľadňujú.

C. 2 Zverejnenie výsledkov
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovej stránke Fakulty architektúry STU.
Uchádzač zistí celkový počet bodov, ktorý dosiahol na prijímacej skúške po zadaní rodného čísla na
adrese: http: //is.stuba.sk/ prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk.

C. 3

Ukončenie prijímacieho konania

a) Deň rokovania prijímacej komisie (22.02.2017, resp. 28.06.2017) je v zmysle § 58 ods. 7 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách termínom overenia splnenia podmienok pre prijatie.
 Uchádzačom, ktorí majú splnené všetky podmienky pre prijatie, t. j. boli úspešní na prijímacej
skúške a majú aj dokladované splnenie základnej podmienky, fakulta do 30 dní od dátumu
rokovania prijímacej komisie zašle uchádzačom rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho
konania (prijatie na štúdium).
 Uchádzačom, ktorí boli úspešní na prijímacej skúške, ale nemajú splnenú základnú podmienku,
fakulta do 30 dní od dátumu rokovania prijímacej komisie zašle uchádzačom rozhodnutie dekanky
o podmienečnom prijatí na štúdium (podmienečné prijatie na štúdium) s tým, že uchádzač je
povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 Uchádzačom, ktorí boli neúspešní na prijímacej skúške, fakulta zašle rozhodnutie dekanky
o výsledku prijímacieho konania (neprijatie na štúdium pre nesplnenie podmienok).
Neúspešný uchádzač na prijímacej skúške (v prijímacom konaní) môže podať dekanke FA STU
písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania do 8 dní odo dňa jeho
doručenia. Žiadosť sa podáva na adresu:
Fakulta architektúry STU, študijné oddelenie, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava.
b) Počet prijatých uchádzačov vychádza z plánovaného počtu po zohľadnení celkového počtu
získaných bodov z prijímacej skúšky. Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností
na štúdium a získali vyšší počet bodov (po splnení základnej podmienky). Dekanka fakulty rozhodne
o počte bodov, ktoré je potrebné získať na prijatie. Po vyhodnotení celkových výsledkov prijímacej
skúšky môže dekanka fakulty svojim rozhodnutím prijať aj väčší počet uchádzačov ako je plánovaný.
Pri nedodržaní termínu o splnení základnej podmienky pre prijatie, t. j. doručenia dokladu
o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania sa bude
uchádzač považovať za neúspešného v prijímacom konaní a bude mu zaslané rozhodnutie
o neprijatí na štúdium pre nesplnenie podmienok pre prijatie !
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Dôležité upozornenia !!!

 Termíny konania testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) : 10.12.2016, 03.02.2017

 Uchádzač si môže zvoliť miesto absolvovania testu podľa miesta bydliska z ponuky, ktorá je
zverejnená na stránke https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp.
 Fakulta nevyžaduje doloženie výsledku testu VŠP prostredníctvom tlačeného certifikátu.
 Fakulta v prípade zahraničných uchádzačov akceptuje namiesto testov VŠP výsledky testu typu
SAT Reasoning. V prípade voľby tejto varianty doloží uchádzač ako súčasť prihlášky na štúdium
na FA STU najneskôr do 19.02.2017 overenú kópiu certifikátu o absolvovaní testu.
 V prípade uchádzačov, ktorí sa na štúdium hlásia opakovane, fakulta akceptuje výsledky Scio
testov VŠP (resp. SAT Reasoning) vykonaných v predchádzajúcom akademickom roku 2016/2017.
V takomto prípade uchádzač doloží notársky overenú kópiu certifikátu o absolvovaní testu.
 Zahraniční uchádzači o štúdium v slovenskom jazyku priložia k papierovej prihláške aj
certifikovaný doklad o úrovni znalosti slovenského jazyka slovom a písmom.
 Uchádzači o štúdium v anglickom jazyku priložia k papierovej prihláške aj certifikovaný doklad
o úrovni znalosti anglického jazyka slovom a písmom.

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku
2017/2018 nadobudli platnosť dňom schválenia „Ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
bakalárskych študijných programov na FA STU“ Akademickým senátom FA STU v Bratislave
02.07.2016.

Bratislava, 09.09.2016

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., v. r.
predseda AS FA STU

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., v. r.
dekanka FA STU
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