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Slovensko  

www.stuba.sk  

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych 
študijných programov 

 
uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2023_2024 

____________________________________________________________________________________ 
 
V súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon 
o vysokých školách“), v súlade s článkom 19 Štatútu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej ako fakulta, resp. FAD 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 FAD STU v 
akademickom roku 2023_2024 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 FAD 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) Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium podľa akreditovaných študijných programov na FAD STU sú 
(podrobnejšie viď bod B) :  
● úspešné absolvovanie kompletnej prijímacej skúšky,  
● uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.  

mailto:so@fa.stuba.sk
mailto:study.fad@stuba.sk
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A.2 Termíny prijímacieho konania a poplatky za materiálne zabezpečenie  
 
Prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov v slovenskom jazyku sa podávajú výlučne 
elektronickou formou prostredníctvom AIS  

do 30. 11. 2022 
Prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov v anglickom jazyku sa podávajú výlučne 
elektronickou formou prostredníctvom AIS  

do 31. 05. 2023 
Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške. 

Telefonický kontakt - študijné oddelenie : +421 572 76 224, mobil : +421 918 665 015  
e-mail : so@fa.stuba.sk, study.fad@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 

Termín 
konania 
prijímacej 
skúšky 
1.kola/1.časť 

Termín 
konania 
prijímacej 
skúšky 
1. kola/2.časť 

Zasadnutie 
prijímacej 
komisie 

Poplatok za 
materiálne 
zabezpečeni
e prijímacej 
skúšky 

Slovenský jazyk 

Architektúra a 
urbanizmus 

do 30.11.2022 
12.01.-

28.01.2023 
9.2.2023 16.02.2023 40,00€ 

Dizajn 
do 30.11.2022 

12.01.-
28.01.2023 

9.2.2023 16.02.2023 40,00€ 

Anglický jazyk 

Architektúra a 
urbanizmus 

do 31.05.2023 21.06.2023 21.6.2023 28.06.2023 80,00€ 

 
Platbu za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné realizovať bankovým prevodom z 
účtu.  Údaje pre platbu (platia aj pre zahraničie): 
 

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 môžu zúčastniť prihlásení uchádzači o štúdium, ktorí predložia všetky 
nasledovné požadované doklady :  

https://is.stuba.sk/prihlaska/
https://is.stuba.sk/prihlaska/
https://is.stuba.sk/prihlaska/
https://is.stuba.sk/prihlaska/
mailto:so@fa.stuba.sk
mailto:study.fad@stuba.sk
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● Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.  

● Stručný životopis uchádzača 

● Uchádzač, ktorý maturoval skôr ako v roku 2022, priloží notársky overenú kópiu maturitného 
vysvedčenia v listinnej forme súčasne s podaním prihlášky elektronickou formou (dodatočne, 
najneskôr však do dňa uskutočnenia sa prijímacieho konania, predkladá overenú kópiu na študijné 
oddelenie fakulty). 

● Uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium opakovane po vylúčení alebo zanechaní štúdia na FAD STU, 
predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia.  

● Uchádzači - cudzinci a uchádzači - občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v zahraničí, 
predložia v zmysle zákona č. 276/2017 Z.z. overenú kópiu vydaného dokladu (listinu). 

● Ekvivalenciu vzdelania na zahraničnej strednej škole, preloženú do slovenského jazyka (Zákon o 
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). Overenie ekvivalencie vykonáva okresný úrad v sídle kraja. (Postup a formuláre žiadosti viď: 
http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-
vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545). 

● Uchádzači - cudzinci a uchádzači - občania SR o štúdium v slovenskom jazyku, ktorí neabsolvovali 
maturitu zo slovenského alebo českého jazyka, k prihláške priložia certifikovaný doklad o dosiahnutej 
úrovni min. B1 znalosti slovenského jazyka podľa platného Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky. 

● Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa 
požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory a s čestným prehlásením uchádzača 
potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača/ v súbornom pdf formáte max. do veľkosti 40MB, odovzdať 
do 5.januára 2023 do 23:59 hod./. 

● Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu sa v prihláške nevyžaduje.  

 

Ďalšie informácie: 

● 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 FAD STU, nebude sa 
môcť zúčastniť prijímacej skúšky.  

● Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú.  

● 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 !!!  

 
A.4 Plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy na FAD STU 
 

Študijný odbor Študijný program Plánovaný 
počet prijatých* 

architektúra a urbanizmus  architektúra a urbanizmus 200 

umenie dizajn 40 

* plánovaný počet prijatých uchádzačov po splnení podmienok pre prijatie. Dekan FAD STU môže prijať 
aj viac úspešných uchádzačov, najviac však do výšky 20% z plánovaného počtu prijatých uchádzačov na 
uvedený študijný odbor. 
 
Študenti, ktorí boli v akademickom roku 2022/2023 prijatí na jednotlivé študijné odbory, ale nedoložili 
ku dňu zápisu požadované doklady z dôvodu nezískania nostrifikácie dokladov a nedoloženia jazykového 

http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v%20zahranici.html?page_id=5545
http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v%20zahranici.html?page_id=5545
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certifikátu B1 (a tým nemohli nastúpiť na štúdium), môžu po podaní prihlášky v nasledujúcom 
akademickom roku 2023/2024 požiadať dekana o odpustenie prijímacích skúšok a budú prijatí na 
základe predchádzajúceho rozhodnutia. 

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

● úspešné absolvovanie kompletnej prijímacej skúšky,  
● uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.  

 

Informácie o prijímacej skúške : 
 
Fakulta architektúry  a dizajnu STU zašle uchádzačom minimálne 2 týždne pred začatím prijímacích 
skúšok na bakalárske štúdium pozvánku na mailovú adresu uvedenú v prihláške alebo doporučenou 
poštou s podrobnosťami prijímacej skúšky (dátum, miesto a čas konania skúšky). 1. kolo/1.časť prijímacej 
skúšky na všetky študijné programy sa koná vždy v jeden deň podľa stanoveného harmonogramu.  
Uchádzačovi, ktorý bude zaradený do 1.kola/2.časti prijímacieho konania, bude zaslaná pozvánka na 
mailovú adresu (uvedenú uchádzačom v prihláške) najneskoršie do 6.2.2023 do 23:59h. 
 
 

► Študijný odbor:  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  
 
Prijímacia skúška je organizovaná v jednom kole (v jednej alebo dvoch častiach).  
 
1.časť 
Cieľom prijímacej skúšky v študijnom programe bakalárskeho stupňa štúdia Architektúra a urbanizmus 
je overiť predpoklady uchádzača pre štúdium. Architektúra a urbanizmus je prienikom techniky a umenia  
(Spĺňajúc požiadavky smernice Rady európskych spoločenstiev 85/384/EHS, doplnenej smernicou 
Európskeho parlamentu a rady 2001/19 na vzdelanie pre výkon povolania architekta.) 
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 (kresba podľa predlohy), z určených geometrických telies zostavuje a dokumentuje 
kompozíciu na určenú tému. Hodnotí sa najmä vyjadrenie základných priestorových väzieb, správnosť 
zobrazenia (pravouhlé a perspektívne zobrazenie), správnosť proporcií zobrazovaných prvkov, 
umiestnenie na formát a pri kompozičnej úlohe aj invenčnosť návrhu. V teste všeobecných znalostí 
z oblasti architektúry a umenia ako aj z priestorovej predstavivosti uchádzač preukazuje jeho znalosti zo 
spomínaných oblastí a vyjadruje schopnosti zobrazovania základných a modifikovaných geometrických 
telies.  
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2.časť 
Uchádzač o štúdium vo svojom portfóliu autorských grafických prác má preukázať zručnosť pri 
vypracovaní kresby podľa reálnej vizuálne vnímanej skutočnosti, v ktorých sa vyžaduje správne 
zobrazenie proporcií  a  tvarov, ako aj správne výtvarno-grafické vyjadrenie na zvolenom formáte. (výber 
max. 20 prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej, sochárskej tvorby). 

 
B.2 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky  
 
1. kolo/ 1. časť prebieha ako jednodňová talentová skúška, pozostávajúca z grafickej a písomnej časti, 
kde sa spracovaním jednotlivých úloh preverujú predpoklady uchádzača o štúdium. Overovanie splnenia 
podmienok formou prijímacej skúšky je členené na jednotlivé úlohy (č.ú. 1 až 5), kde uchádzač môže 
získať nasledovné bodové ohodnotenie: 
 
1. kolo/1.časť 

 

zameranie úlohy 

číslo 

úlohy 

 

téma, okruh 

max. počet 

bodov 

lineárna kresba ceruzkou podľa 
predlohy  

1 zátišie 250 

2 busta 250 

návrh priestorovej kompozície – 
kresba ceruzkou 

3 

 

kompozícia z geometrických telies 300 

 

 

test 

 

4 

všeobecné znalosti 

z oblasti architektúry, umenia a 

dizajnu   

 

50 

5 test priestorovej predstavivosti 150 

                                        spolu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1000 

 
Po vyhodnotení výsledkov z 1.kola/1.časti prijímacia komisia FAD STU oboznámi uchádzačov so získaným 
sumárnym bodovým hodnotením a pozve do 1.kola/2. časti prijímacieho konania uchádzačov podľa 
nasledovného rozdelenia: 
Uchádzači, ktorí získajú minimálne 550 bodov alebo vyšší počet bodov stanovených pre prijatie bez 
absolvovania 1.kola/2. časti prijímacej skúšky,  budú navrhnutí na prijatie na základe výsledku v prvom 
kole prijímacej skúšky a ústny pohovor už neabsolvujú. 
Uchádzači, ktorí získali sumárny počet bodov 250b – 549,9b postupujú do 1.kola/2. časti. Táto 
skutočnosť im bude oznámená prostredníctvom internetovej komunikácie na mailovú adresu uvedenú 
v prihláške uchádzača v čo najkratšom čase, najneskôr do 6.2.2023f do 23:59h. 2. časť prijímacieho 
konania bude realizované formou ústneho pohovoru. 
Uchádzači, ktorí získali menej bodov ako 249,9b alebo neabsolvovali všetky časti prvého kola prijímacej 
skúšky, v prijímacej skúške nepokračujú a budú informovaní, že v prijímacej skúške neboli úspešní. 
 
1.kolo/2.časť - Ústny pohovor 
1.kolo/2.časť bude prebiehať formou ústneho pohovoru s cieľom overiť vedomostné a výtvarné 
predpoklady uchádzača pre štúdium architektúry a urbanizmu. Hodnotí sa obsah a forma spracovanej 
dokumentácie, schopnosť argumentácie a komunikácie a pod..  Uchádzač predkladá komisii originál 
portfólia svojich prác, t. j. súbor autorských prác (ktorý odovzdal v elektronickej podobe do AIS do 
5.1.2023 do 23:59 hod.).  
Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác. 
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Obsah úlohy Počet bodov 

Overenie výtvarných predpokladov uchádzača o štúdium na 
FAD STU– autorské portfólio prác uchádzača 

max. 350 bodov 

Spolu  max 350 bodov 

 

Termíny pre ústny pohovor sú záväzné a je ich možné meniť len z dôvodu ochorenia /príp. iných 
závažných dôvodov/.  K žiadosti o náhradný termín je nutné priložiť doklad o ochorení alebo iný doklad 
závažného odôvodnenia. 
Uchádzačovi so špecifickými potrebami a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 
9 písm. b)] uvedených v priložených dokladoch určí fakulta formu prijímacej skúšky a spôsob jej 
vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  
 

► Študijný odbor :  Umenie  
 
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  
 
Prijímacia skúška je organizovaná v jednom kole (v jednej alebo dvoch častiach).  
 
1.časť 
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 úlohami, v ktorých uchádzač formou lineárnej kresby ceruzou vyjadruje 
svoje schopnosti vnímať a reprodukovať priestor a jeho prvky, ako aj zásady zobrazovania (kresba podľa 
predlohy), 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). 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. V teste všeobecných znalostí z oblasti dizajnu a umenia ako aj z priestorovej 
predstavivosti uchádzač preukazuje jeho znalosti z uvedených oblastí a vyjadruje schopnosti 
zobrazovania základných a modifikovaných geometrických telies.  
2.časť 
Uchádzač o štúdium vo svojom portfóliu autorských grafických prác má preukázať zručnosť pri 
vypracovaní kresby podľa reálnej vizuálne vnímanej skutočnosti, v ktorých sa vyžaduje správne 
zobrazenie proporcií  a  tvarov, ako aj správne výtvarno-grafické vyjadrenie na zvolenom formáte. (výber 
max. 20 prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej, sochárskej tvorby). 

B.4 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky  
 
1. kolo/1. časť prebieha ako jednodňová talentová skúška, pozostávajúca z umeleckých disciplín 
a písomnej časti, kde sa spracovaním jednotlivých úloh preverujú predpoklady uchádzača o štúdium. 
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Overovanie splnenia podmienok formou prijímacej skúšky je členené na jednotlivé úlohy (č. ú. 1 až 5), 
kde uchádzač môže získať nasledovné bodové ohodnotenie: 
 
1.kolo 

 

zameranie úlohy 

číslo 

úlohy 

 

téma, okruh 

max. počet 

bodov 

lineárna kresba ceruzkou podľa 
predlohy  

1 zátišie 250 

2 busta 250 

            
                modelovanie 

 

3 

jednoduchý priemyselne vyrábaný 

predmet 

 

300 

 

test 

 

4 

všeobecné znalosti z oblasti  dizajnu, 

umenia a architektúry, 

 

50 

5 praktický test kreativity 150 

                                        spolu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1000 

 
Po vyhodnotení výsledkov z 1.kola/1.časti prijímacia komisia FAD STU oboznámi uchádzačov so získaným 
sumárnym bodovým hodnotením a pozve do 1.kola/2. časti prijímacieho konania uchádzačov podľa 
nasledovného rozdelenia:  
Uchádzači, ktorí získajú minimálne 550 bodov alebo vyšší počet bodov stanovených pre prijatie bez 
absolvovania 1.kola/2. časti prijímacej skúšky,  budú navrhnutí na prijatie na základe výsledku v prvom 
kole prijímacej skúšky a ústny pohovor už neabsolvujú. 
Uchádzači, ktorí získali sumárny počet bodov 250b – 549,9b postupujú do 1.kola/2. časti. Táto 
skutočnosť im bude oznámená prostredníctvom internetovej komunikácie na mailovú adresu uvedenú 
v prihláške uchádzača v čo najkratšom čase, najneskôr do 6.2.2023 do 23:59h. 2. časť prijímacieho 
konania bude realizované formou ústneho pohovoru. 
Uchádzači, ktorí získali menej bodov ako 249,9b alebo neabsolvovali všetky časti prvého kola prijímacej 
skúšky, v prijímacej skúške druhým kolom nepokračujú a budú informovaní, že v prijímacej skúške 
neboli úspešní. 
 
1. kolo/2. časť – ústny pohovor 
1.kolo/2.časť bude prebiehať formou ústneho pohovoru s cieľom overiť vedomostné a výtvarné 
predpoklady uchádzača pre štúdium dizajnu. Hodnotí sa obsah a forma spracovanej dokumentácie, 
schopnosť argumentácie a komunikácie a pod.. Uchádzač predkladá komisii originál portfólia svojich 
prác, t.j. súbor autorských prác (ktorý odovzdal v elektronickej podobe do AIS do 5.1.2023 do 23:59 
hod.).  
Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác. 

Obsah úlohy Počet bodov 

Overenie výtvarných predpokladov uchádzača o štúdium na 
FAD STU– autorské portfólio prác uchádzača 

max. 350 bodov 

Spolu  max 350 bodov 

Termíny pre ústny pohovor sú záväzné a je ich možné meniť len z dôvodu ochorenia /príp. iných 
závažných dôvodov/.  K žiadosti o náhradný termín je nutné priložiť doklad o ochorení alebo iný doklad 
závažného odôvodnenia. 
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Uchádzačovi so špecifickými potrebami a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 
9 písm. b)] uvedených v priložených dokladoch určí fakulta formu prijímacej skúšky a spôsob jej 
vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  

 
C. Spoločné záverečné ustanovenia pre všetky študijné programy  
 
C.1 Termín a spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky  
Všetky práce vypracované v 1.kole/1. časti prijímacieho konania sú z dôvodu zachovania anonymity 
označené QR kódom. Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky prebieha formou anonymného 
bodového hodnotenia jednotlivých úloh. Výsledky prijímacej skúšky sú určené súčtom získaných bodov 
z jednotlivých úloh 1-5. 
Uchádzači, ktorí získali v 1. kole/1.časti spolu 250-549,9b budú pozvaní do 1. kola/2.časti prijímacieho 
konania, kde môžu získať max počet bodov 350b.  
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 a dizajnu STU. 
Uchádzač zistí celkový počet bodov, ktorý dosiahol na prijímacej skúške po zadaní rodného čísla na 
adrese: https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk.  

 
C. 3 Ukončenie prijímacieho konania  
a) Deň rokovania prijímacej komisie (16.02.2023) 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 rozhodnutie dekana 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 rozhodnutie dekana 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. 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.  

● Uchádzačom, ktorí boli neúspešní na prijímacej skúške, fakulta zašle rozhodnutie dekana o výsledku 
prijímacieho konania (neprijatie na štúdium pre nesplnenie podmienok).  

 
Neúspešný uchádzač na prijímacej skúške (v prijímacom konaní) môže podať dekanovi FAD STU písomnú 
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania do 8 dní odo dňa jeho doručenia 
(Podľa § 58, odst. 8, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.) Žiadosť sa podáva na adresu:  
 
Fakulta architektúry a dizajnu STU,  
Študijné oddelenie,  
Nám. slobody 19,  

https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk
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812 45 Bratislava.  
 
b) Počet prijatých uchádzačov vychádza z plánovaného počtu po zohľadnení celkového počtu získaných 
bodov z prijímacej skúšky.  
Pre študijný program Architektúra a urbanizmus a študijný program Dizajn:  
Úspešní sú tí uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium a získali v 1. kole/1.časti 
minimálne 550 bodov z celkového počtu 1000 bodov.  
Úspešní sú tí uchádzači, ktorí prejavili vysokú mieru schopností na štúdium a získali v 1.kole/ 1. a 2. časti 
sumárne minimálne 550 bodov z celkového počtu 1350 bodov. 
 
Po vyhodnotení celkových výsledkov prijímacej skúšky môže dekan FAD STU rozhodnúť prijať aj viac 
úspešných uchádzačov ako je plánovaný počet, za predpokladu získania minimálneho počtu  podľa vyššie 
uvedeného, najviac však do výšky 20% z plánovaného počtu prijatých uchádzačov na uvedený študijný 
odbor.  
 
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! 
 
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2023/2024 
nadobudli platnosť dňom schválenia „Ďalších podmienok pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných 
programov na FAD STU“ Akademickým senátom FAD STU v Bratislave 27.09.2022.  
 
 
 
Bratislava, 27.9.2022 
 
 
 
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., v. r. doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., 
predseda AS FAD STU dekan FAD STU 
 
 
vypracoval: 
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. 
prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť 


