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Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v akademickom roku 2010/11. 

V súlade s § 57 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej „Zákona o vysokých školách“), ako aj čl. 15, ods. 4 platného Štatútu FEI STU v 
Bratislave sa prijímacie konanie na bakalárske študijné programy na FEI STU v akademickom roku 
2010/11 bude riadiť týmito zásadami: 

1. Na prijímacom konaní sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači o štúdium bakalárskych 
študijných programov. Prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov sa podávajú 
do 30. 4. 2010. V odôvodnených prípadoch môţe dekan prijať prihlášku aj v neskoršom 
termíne. O prijatí uchádzačov dekan rozhodne do 15. 6. 2010. Prijať moţno len uchádzača, 
ktorý predloţí všetky poţadované doklady podľa bodu 2. 

2. Uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU vyplnia tlačivo 
"Prihláška na štúdium na VŠ", resp. elektronickú prihlášku. Uchádzač uvedie v prihláške 
názov študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza v prvom rade. Okrem toho môţe 
uviesť v poradí osobnej preferencie aj názvy najviac dvoch ďalších študijných programov 
ponúkaných fakultou, na ktoré by mohol byť prijatý v prípade, ţe by nebol prijatý na zvolený 
študijný program pre obmedzený kapacitný limit tohto programu. K prihláške na štúdium 
priloţí uchádzač do 30. 4. 2010 potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92 Zákona o vysokých školách a tieto prílohy: 

 Uchádzači, ktorí maturovali v roku 2009 a skôr, priloţia k prihláške overené kópie 
vysvedčení za posledné tri ročníky strednej školy a maturitného vysvedčenia. 

 Uchádzači maturujúci v roku 2010 vyplnia v prihláške prospech na konci 2. a 3. ročníka 
(na školách s 5 ročným štúdiom na konci 3. a 4. ročníka). Overenú kópiu vysvedčenia za 
posledný ročník štúdia na strednej škole a maturitného vysvedčenia zašlú alebo doručia 
na pedagogické oddelenie FEI STU bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky - 
zásadne pred termínom zasadnutia prijímacej komisie stanovenom dekanom fakulty. 

 Overené kópie diplomov a ocenení (nestačí potvrdenie o účasti na súťaţi). Kópie všetkých 
dokladov sa uchádzačom nevracajú, zostanú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o 
štúdium. 

 V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. uchádzači (občania SR), ktorí maturovali v zahraničí, 
prinesú z krajského školského úradu potvrdenie o rovnocennosti, resp. rozhodnutie o 
uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí. 

3. Prijímacia skúška sa nerobí. Uchádzači sa prijímajú na základe študijných výsledkov 
dosiahnutých na strednej škole, ktorým sa priradí bodové hodnotenie. V bodovom hodnotení 
výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole je obsiahnuté: 

 študijný priemer na konci posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia) a typ 
strednej školy, 

 úspešná účasť na olympiádach (matematickej, fyzikálnej, programátorskej) aspoň na 
úrovni krajského kola alebo zúčastniť na republikovom kole SOČ, súťaţe Zenit, resp. 
iných porovnateľných celoslovenských alebo medzinárodných súťaţí v odbore 
relevantnom k zvolenému študijnému programu na fakulte. 

4. Poradie prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy bude zostavené podľa 
bodového hodnotenia. 

 Na zvolený študijný program budú prednostne zaradení študenti, ktorí 
o na konci posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia získali študijný 

priemer lepší alebo rovný 2,00 a zároveň v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 
absolventi gymnázií alebo stredných odborných škôl zmaturovali aspoň z jedného 
z predmetov matematika, fyzika, informatika, alebo z externej časti maturity 
z matematiky dosiahli hodnotenie aspoň 56 %, 

alebo 
o boli úspešnými riešiteľmi republikových olympiád (matematickej, fyzikálnej, 

programátorskej) aspoň na úrovni krajského kola alebo boli účastníkmi 
republikového kola SOČ, republikového kola súťaţe Zenit, resp. iných 
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porovnateľných celoslovenských alebo medzinárodných súťaţí v odbore 
relevantnom k zvolenému študijnému programu na fakulte 

Ostatní uchádzači budú osobitne pre kaţdý študijný program zoraďovaní do poradia podľa 
študijného priemeru na konci posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia a typu 
strednej školy vyjadreného bodovým hodnotením. Dekan stanoví na základe bodového 
hodnotenia uchádzačov podmienky prijatia na štúdium. 

 Dekan prijíma uchádzačov podľa poradia vyjadreného bodovým hodnotením. Na štúdium 
zvoleného študijného programu moţno prijať len taký počet uchádzačov, aby nedošlo 
k prekročeniu kapacitného limitu tohto študijného programu. 

 Uchádzači, ktorí nemohli byť prijatí na štúdium nimi zvoleného študijného programu 
z dôvodu prekročenia jeho kapacitného limitu, ale splnili podmienky pre prijatie, budú 
zaradení na program, ktorý si zvolili v druhom, resp. v ďalšom poradí, uvedenom v ich 
ţiadosti o prijatie. 

 V kompetencii dekana je do termínu začatia výučby dopĺňať stav prijatých uchádzačov o 
štúdium bakalárskych študijných programov po stanovený počet zapísaných študentov do 
1. roku bakalárskeho študijného programu z tých uchádzačov o štúdium, ktorí vyhoveli 
podmienkam na prijatie na zvolený študijný program, ale neboli prijatí kvôli obmedzenému 
kapacitnému limitu programu. 

 Uchádzači, ktorí nesplnili stanovené podmienky na prijatie ani pre študijné programy, 
ktoré si zvolili v ďalšom poradí, nebudú prijatí na štúdium bakalárskych programov na 
FEI STU. Títo uchádzači môţu poţiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich 
dní od jeho doručenia. Ţiadosť sa podáva na pedagogickom oddelení FEI STU. Ak dekan 
ţiadosti nevyhovie, postúpi ju v zmysle § 58 Zákona o vysokých školách rektorovi STU. 

5. Kapacitné limity pre jednotlivé študijné programy sú: 

 Aplikovaná informatika 250 

 Automobilová elektronika 150 

 Elektronika 150 

 Elektrotechnika 150 

 Priemyselná informatika 150 

 Telekomunikácie 250 

 SPOLU 1100 

6. Pre uchádzačov o bakalárske štúdium konané dištančnou metódou (v zmysle § 60 Zákona 
o vysokých školách) prebehne prijímacie konanie na toto štúdium v súlade s týmito zásadami. 
Iné formy štúdia (externé štúdium) sa v akademickom roku 2010/11 na FEI STU neotvárajú a 
preto sa na externé štúdium nebudú prihlášky prijímať. 

7. Dekan môţe vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy, ktoré 
sa bude konať v prvej polovici septembra 2010. V prípade, ţe ho vyhlási, lehota na podanie 
prihlášky a všetkých príloh je 31. júl 2010. 

V Bratislave, 19. 5. 2009 

 prof. Ing. Peter Ballo, PhD. doc. Ing. Ján Vajda, PhD. 
 predseda AS FEI STU dekan FEI STU 


