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

 

uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2021_2022 

 

 

V súlade s § 57, §27 ods. 1 písm. h), § 108e ods.3 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 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 
menia podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov (ďalej len ŠP) realizovaných 
na FAD STU v akademickom roku 2021_2022 v nasledovnom znení :  
 

A. Spoločné úvodné ustanovenia pre všetky bakalárske študijné programy  
A.2 Termíny prijímacieho konania 

 
B. Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov  
Architektúra a urbanizmus: 
B.2 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky  
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. 3 Ukončenie prijímacieho konania  
b) Pre študijný program Architektúra a urbanizmus/ Dizajn  

 
D. Spoločné informácie k priebehu prijímacích skúšok pre všetky študijné programy  
 

 

A.2 Termíny prijímacieho konania  

Pôvodné termíny a Vaše zaradenie na jednotlivé dni prezenčnej formy prijímacieho konania sa týmto 
rušia. 

Nové termíny sú nasledovné: 
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Bakalárske 
študijné 
programy 

Termín 
podania 
prihlášky na 
štúdium 

Termín 
konania 
prijímacej 
skúšky - 
ONLINE ** 

Náhradný 
termín 
konania prijím. 
skúšky 
ONLINE * 

Zasadnutie 
prijímacej 
komisie 

Poplatok za 
materiálne 
zabezpečenie 
prijímacej skúšky 

Slovenský 
jazyk 

     

Architektúra 
a urbanizmus 

do 
30.11.2020 

26.1.2021 
 

04.02.2021 
23.02.2021 40,00€ 

Dizajn 27.1.2021 

Anglický jazyk   
 

  

Architektúra a 
urbanizmus 

do 
31.05.2021 

16.06.2021 ----- 22.06.2021 80,00€ 

*Riadne termíny sú záväzné a je ich možné meniť len z dôvodu onemocnenia, príp. iných závažných dôvodov.  K žiadosti 
o náhradný termín je nutné priložiť doklad o onemocnení alebo iný doklad závažného odôvodnenia, túto skutočnosť je 
potrebné nahlásiť najneskôr 2 dni po konaní sa skúšky na študijné oddelenie fakulty: so@fa.stuba.sk/ 
**Vo výnimočných prípadoch a na základe žiadosti s odôvodnením neúčasti na riadnom a náhradnom termíne, môže dekan 
fakulty povoliť uchádzačom  výnimočný termín konania sa prijímacích skúšok  počas skúšok na anglický študijný program v bc. 
stupni štúdia – 16.06.2021. 

 

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 
písm. b)] určí fakulta formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  

 

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.-Ďalšie podmienky prijatia na štúdium (podľa §57 Zákona) bakalárskeho stupňa na FAD STU 

B.2 Spôsob overovania splnenia podmienok prijímacej skúšky  
 

Prijímacia skúška je organizovaná iba v jednom kole.  
 

Prijímacia skúška prebieha ako jednodňová talentová skúška dištančným spôsobom - online. Pozostáva 
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. 
1 až 4), kde uchádzač môže získať nasledovné bodové ohodnotenie: 
 

 

about:blank
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zameranie úlohy 

číslo 
úlohy 

 

téma, okruh 

max. 
počet 
bodov 

lineárna kresba ceruzkou podľa 
predlohy  

1 zátišie 300 

návrh priestorovej kompozície – 
kresba ceruzkou 

2  kompozícia z geometrických telies 300  

hodnotenie portfólia domácich prác 
vloženého uchádzačom k e-prihláške 
do AIS do 6.1.2021* 

3 výtvarné predpoklady uchádzača pre 
štúdium architektúry a urbanizmu  

300 

 

test 

 

4 

všeobecné znalosti 
z oblasti architektúry, umenia a 

dizajnu   

 

100 

                                        spolu 1 + 2 + 3 + 4 1000 

 

* Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác, ktoré 
musí byť vložené spolu s portfóliom domácich prác do dokumentovej časti e-prihlášky v AIS do 
6.1.2021. Nevloženie portfólia domácich prác do AIS do uvedeného termínu znamená nesplnenie 
podmienok na prijatie! 

 

 

 

► 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.-Ďalšie podmienky prijatia na štúdium (podľa §57 Zákona) bakalárskeho stupňa na FAD STU 

B.2 Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky  
Prijímacia skúška je organizovaná iba v jednom kole.  
 

Prijímacia skúška prebieha ako jednodňová talentová skúška dištančným spôsobom - online. 
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. 1 až 4), kde uchádzač môže získať nasledovné bodové ohodnotenie: 
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zameranie úlohy 

číslo 
úlohy 

 

téma, okruh 

max. 
počet 
bodov 

lineárna kresba ceruzkou podľa 
predlohy  

1 zátišie 300 

praktický test kreativity 2  návrh a realizácia papierového modelu 
podľa zadania 

300  

hodnotenie portfólia domácich prác 
vloženého uchádzačom na ais do 
6.1.2021* 

3 výtvarné predpoklady uchádzača pre 
štúdium architektúry a urbanizmu  

300 

 

test 

 

4 

všeobecné znalosti 
z oblasti architektúry, umenia a 

dizajnu   

 

100 

                                        spolu 1 + 2 + 3 + 4 1000 

 

* Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác, ktoré 
musí byť vložené spolu s portfóliom domácich prác do dokumentovej časti e-prihlášky v AIS do 
6.1.2021. Nevloženie portfólia domácich prác do AIS do uvedeného termínu znamená nesplnenie 
podmienok na prijatie! 

 

C. Spoločné informácie pre všetky študijné programy  
 

C.1 Termín a spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky  
Práce - vypracovanie jednotlivých úloh a portfólio domácich prác, z dôvodu výnimočných podmienok 
pri uskutočňovaní prijímacieho konania nie je možné označiť QR kódom na zachovanie anonymity 
uchádzačov.  
Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky prebieha formou anonymného bodového hodnotenia 
jednotlivých úloh, ktoré budú vykonávať členovia hodnotiacich komisií menovaní dekanom FAD STU. 
Ak uchádzač  v  garantom úlohy stanovenom čase neodovzdal úlohu - resp. nezaslal požadovanú 
dokumentáciu na fakultou určený link, bude sa táto úloha hodnotiť ako neodovzdaná a nezíska za 
úlohu žiadne hodnotenie. 
Výsledky prijímacej skúšky sú určené súčtom získaných bodov z jednotlivých úloh, bodov z testu 
všeobecných znalostí a bodov za domáce portfólio uchádzača. 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. 3 Ukončenie prijímacieho konania  
b) Pre študijný program Architektúra a urbanizmus:  
Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium a získali minimálne 400 
bodov z celkového počtu 1000 bodov. Po vyhodnotení celkových výsledkov prijímacej skúšky môže 
dekan FAD STU rozhodnúť prijať aj viac úspešných uchádzačov ako je plánovaný počet, za predpokladu 
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získania minimálneho počtu  400 bodov, najviac však do výšky 20% z plánovaného počtu prijatých 
uchádzačov na uvedený študijný odbor.  
 
Pre študijný program Dizajn:  
Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium a získali minimálne 500 
bodov z celkového počtu 1000 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  500 bodov, najviac však do výšky 20% z plánovaného počtu prijatých 
uchádzačov na uvedený študijný odbor.  

Pri nedodržaní základnej podmienky pre prijatie na štúdium, t. j. doručenia dokladu o získaní 
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania najneskôr do termínu 
zápisu na štúdium sa bude uchádzač považovať za neúspešného v prijímacom konaní. 

 

D. Spoločné informácie k priebehu prijímacích skúšok pre všetky študijné programy  
 

a) Prijímacie konanie na oba študijné programy budú prebiehať formou online.  
 
b) Všetkým uchádzačom  bude min 14 dní pred termínom konania sa prijímacích skúšok zaslané na ich 
nimi uvedenú mailovú adresu v prihláške:  

1. link na pripojenie sa formou online v deň prijímacieho konania 
2. formulár na podpísanie čestného prehlásenia, že všetky úlohy vypracované počas talentovej 

časti prijímacieho konania vypracoval účastník samostatne, bez pomoci iných osôb 
3. link, kam účastník po ukončení jednotlivých úloh, zašle vypracované úlohy a požadované iné 

náležitosti, ako aj podpísaný formulár čestného prehlásenia 
4. podrobné informácie o zaobstaraní si požadovaných pomôcok, predmetov k jednotlivým 

úlohám 
5. podrobné informácie ako postupovať pri riešení jednotlivých úloh ako aj informácie potrebné 

na odoslanie vypracovaných úloh na link vytvorený FAD STU  
/je vytvorená aj online možnosť kladenia otázok ku priebehu prijímacieho procesu  na: 
https://forms.gle/1bNcmggUHAnUtbdL7  
odpoveď bude zverejnená na: 
https://docs.google.com/document/d/1daUVLGor6AK37T97GRvwmcKWFm42Je4yp8LOLIyVKS
M/edit?usp=sharing 

6. podrobný časový harmonogram dňa prijímacieho procesu 
 
c) V deň konania sa prijímacích talentových skúšok bude v čase o 8:00 hod. na zaslanom linku vykonaná 
prezencia uchádzačov. V čase pred začatím vypracovávania jednotlivých úloh bude určeným 
pedagógom – garantom pre jednotlivé úlohy - zverejnené konkrétne znenie úlohy a v prípade kresby 
zátišia zverejnená fotografia – predloha na postavenie si zátišia zo zaobstaraných predmetov 
uchádzačom z bodu b) 4. 
 
Všetci uchádzači majú právo položiť otázky k riešeniu úlohy garantovi a to verejne, po prečítaní úlohy 
vo vymedzenom čase. 
 

https://forms.gle/1bNcmggUHAnUtbdL7
https://docs.google.com/document/d/1daUVLGor6AK37T97GRvwmcKWFm42Je4yp8LOLIyVKSM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1daUVLGor6AK37T97GRvwmcKWFm42Je4yp8LOLIyVKSM/edit?usp=sharing
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Čas na vypracovanie jednotlivých úloh bude rovnaký pre všetkých uchádzačov (o výnimku môžu 
písomne požiadať len uchádzači so špecifickými potrebami).  
 

Zmenené podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku 
2021/2022 nadobudli platnosť dňa 2.1.2021 
 
Bratislava, 02.01.2021  
 
 
          prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. , v. r.   
                dekan FA STU  


