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Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky (ďalej len „fakulta“) Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“), v súlade s §27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“), v súlade s čl. 6 Štatútu STU a v súlade s Pravidlami a podmienkami prijímania na štúdium 

študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU schválil na svojom zasadnutí dňa 

18.2.2020 nasledovný 

Dodatok č. 1 k materiálu 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych programov na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky STU zo dňa 28.6.2016 

Materiál „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych programov na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU zo dňa 28.6.2016“ sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3 body 1. 2. a 3. sa upravujú na: 

1. Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium 

na fakultu. Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného 

elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“), 

ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania 

do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je uchádzač povinný uviesť údaje 

vyžadované § 58 ods. 3 zákona (bod 7 tohto článku), pričom bez uvedenia všetkých údajov 

nie je možné prihlášku podať. Prihláška musí byť doručená v lehote určenej fakultou.  

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive 

predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2. V prihláške uchádzač uvedie prospech dosiahnutý na strednej škole na konci 2. a 3. ročníka (v 

prípade päťročného 5-ročného štúdia prospech na konci 3. a 4. ročníka, pri osemročného 

gymnáziách na konci 6. a 7. ročníka). Uchádzač musí uviesť v prihláške aj názov študijného 

programu, o štúdium ktorého sa uchádza. Okrem toho môže uviesť v poradí osobnej 

preferencie aj názvy najviac dvoch ďalších študijných programov ponúkaných fakultou, na 

ktoré by mohol byť prijatý v prípade, že by nebol prijatý na zvolený študijný program z 

dôvodu prekročenia počtu uchádzačov. 

3. K prihláške na štúdium odovzdá alebo odošle uchádzač do stanoveného termínu tieto 

prílohy: 

a) potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

v zmysle § 92 ods. 12 zákona. Výšku poplatku určuje vnútorná organizačná a riadiaca 

norma vydaná rektorom na príslušný akademický rok. V prípade podania elektronickej 

prihlášky a platby prevodom s korektným variabilným symbolom podľa inštrukcií na 

vyplnenie elektronickej prihlášky nie je potrebné poslať potvrdenie o zaplatení. 

b) overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia (resp. za 3. a 4. ročník pri 5-ročnej 

strednej škole; za 6. a 7. ročník pri osemročnom gymnáziu). Pokiaľ študijné výsledky v 

prihláške potvrdí stredná škola, overené kópie týchto vysvedčení nie je potrebné 

prikladať. 
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c) overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník štúdia (v prípade 

päťročného štúdia vysvedčenie za 5. ročník; pri osemročných gymnáziách za 8. ročník) 

doručia na Pedagogické oddelenie FEI STU bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, 

najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

d) overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky v stredoškolskej činnosti. 

Potvrdenie o účasti na súťaži nepostačuje. 

e) súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti a priložených dokladoch pre 

potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium v súlade s GDPR a ďalšími relevantnými 

právnymi predpismi. 

f) v zmysle §36 zákona č. 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzači, ktorí študovali 

v zahraničí, doručia potvrdenie o rovnocennosti (ekvivalencii), resp. rozhodnutie o uznaní 

absolvovanej strednej školy v zahraničí a ekvivalencii známok udelených zahraničnou 

školou. 

2. V článku 4 bod 2, 4. a 5. sa upravuje na:  

2. Za študijný priemer na konci 2. a 3. ročníka (na školách s 5-ročným štúdiom na konci 3. a 4. 

ročníka; na osemročných gymnáziách na konci 6. a 7. ročníka) strednej školy môže uchádzač 

získať maximálne 150 bodov za priemer 1,00, pričom sa počet udelených bodov lineárne 

znižuje k minimálnej hodnote 0 bodov za priemer 4,00. 

4. Uchádzač, ktorý maturoval z matematiky a dosiahol z jej externej časti aspoň 50%, bude 

zvýhodnený pripočítaním 50 bodov. 

5. Uchádzač, ktorý maturoval z matematiky a dosiahol z jej externej časti aspoň 70%, bude 

zvýhodnený pripočítaním ďalších 50 bodov. 

3. V článku 4 bod 8 sa upravuje na: 

8. Poradie prijímaných uchádzačov sa zostaví osobitne pre každý študijný program podľa 

bodového hodnotenia. Uchádzači sa prijímajú podľa získaného počtu bodov od najvyššieho 

podľa zostaveného poradia pre daný študijný program. 

4. V článku 4 sa bod 9. ruší. 

5. V článku 5 bod 2. sa upravuje na:  

2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa v súlade s § 58 ods. 7 zákona musí vyhotoviť 

písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a musí sa doručiť 

uchádzačovi do vlastných rúk. Za termín overenia splnenia podmienok sa považuje deň 

zasadnutia prijímacej komisie. 

6. Článok 6 sa upravuje na: 

1. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia na 

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU boli schválené v Akademickom senáte Fakulty 

elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave dňa 28.6.2016. 
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2. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

schválenia v Akademickom senáte Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. 

3. Dodatok č. 1 k materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov 

bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave zo dňa 

28.6.2016“ bol schválený v Akademickom senáte Fakulty elektrotechniky a informatiky STU  

v Bratislave dňa 18.2.2020. 

4. Dodatok č. 1 k materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov 

bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave zo dňa 

28.6.2016“ nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 

Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. 

V Bratislave,  18.2.2020 

 

 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
predseda AS FEI STU  

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
dekan FEI STU 

 


