Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium
inžinierskych/magisterských študijných programov
na Fakulte architektúry a dizajnu STU pre akademický rok
2022/23
V súlade s § 56-58 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), čl. 21, ods. 2,3,5
Štatútu STU a čl. 4 ods. 1,3,4 Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov
prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave sa určujú ďalšie podmienky prijatia na štúdium
študijných programov druhého stupňa (ďalej len ŠP) realizovaných na Fakulte architektúry a dizajnu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej FAD STU) v akademickom roku 2022/23 v
nasledovnom znení :
A. Spoločné úvodné ustanovenia pre všetky študijné programy
A.1 Definovanie základných podmienok pre prijatie na štúdium
A.2 Definovanie ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
A.3 Termíny prijímacieho konania a poplatky za materiálne zabezpečenie
A.4 Povinné doklady k prihláške na štúdium
A.5 Plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy
B. Overenie splnenia ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
B.1 Overovanie splnenia ďalšej podmienky podľa bodu A.2/a)
• Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky - ŠP architektúra
• Spôsob overovania splnenia podmienok a úspešnosti na prijímacej skúške (A)
• Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky - ŠP dizajn
• Spôsob overovania splnenia podmienok a úspešnosti na prijímacej skúške (D)
B.2 Overovanie splnenia ďalšej podmienky podľa bodu A.2/b)
C. Spoločné záverečné ustanovenia pre všetky študijné programy
C.1 Spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky
C.2 Zverejnenie výsledkov
C.3 Ukončenie prijímacieho konania

A. Spoločné úvodné ustanovenia pre všetky študijné programy
A.1 Definovanie základných podmienok pre prijatie na štúdium
Prijímacie konanie sa začína v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách dňom podania
prihlášky na štúdium.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa na FAD STU je
podľa §56, ods. 2 zákona vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium,
ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie
študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre
prijatie na štúdium ŠP architektúra patrí medzi základné podmienky aj súlad obsahu vzdelávania v
odbore alebo príbuznom študijnom odbore v predchádzajúcom bakalárskom, resp. inžinierskom
štúdiu uchádzača s požiadavkami smernice EU č. 2005/36/ES.
Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia
uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia
zodpovedajúci požadovanému stupňu vzdelania.

A.2 Definovanie ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
a) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium podľa študijných programov na FAD STU je úspešné
absolvovanie prijímacej skúšky.
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Prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač o štúdium, okrem uchádzačov - absolventov
bakalárskeho štúdia na FAD STU, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FAD STU v akademickom roku
2021/22 v súlade s §56, ods. 2 zákona., v zmysle Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných
programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave. Títo uchádzači nemusia doručiť svoje
portfólio prác a ani životopis.
Uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium opakovane, po vylúčení alebo zanechaní inžinierskeho, resp.
magisterského štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu STU musia vykonať prijímaciu skúšku.
Požadovaná úroveň znalosti slovenského jazyka uchádzača je min. B2 pre slovenský program, pre
anglický program úroveň jazykovej znalosti je min. B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
pre jazykové znalosti – SERR, resp. CEFR. Tento certifikát musí byť dodaný na študijné oddelenie FAD STU
najneskôr do dňa zápisu na štúdium.
b) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium podľa študijných programov na FAD STU je aj
uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (čl. 4, ods. 10 vnútorného predpisu
STU č. 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa na STU v Bratislave).

A.3 Termíny prijímacieho konania a poplatky za materiálne zabezpečenie
Prihlášky na štúdium sa podávajú výlučne elektronickou formou prostredníctvom AIS

do 31. 05. 2022
Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške.
Telefonický kontakt:

študijné oddelenie : +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
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 realizuje poplatok za
každú podanú prihlášku zvlášť.

Termíny priebehu prijímacieho konania

Inžinierske a
magisterské študijné
programy

Termín zaslania
požadovaných
podkladov na
prijímacie
skúšky

Termín podania prihlášky
na štúdium

Zasadnutie
prijímacej
komisie

Poplatok

Štúdium v slovenskom jazyku

Architektúra
Dizajn

do 31. 05. 2022

17.06.2022

22.06.2022

40,- Eur

17.06 2022

22.06.2022

80,- Eur

Štúdium v anglickom jazyku

Architektúra

do 31. 05. 2022
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Platbu je potrebné realizovať výlučne 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: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava, Slovenská republika
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 študijné programy, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný
symbol.

A.4 Povinné doklady k prihláške na štúdium
Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť prihlásení uchádzači o štúdium podľa ŠP, ktorí
predložia nasledovné požadované doklady :
•

•

•
•
•
•

•

Kópiu bakalárskeho, resp. inžinierskeho / magisterského diplomu a dodatku k diplomu predkladá
sa notársky overená kópia v listinnej forme (vzhľadom na súčasnú situáciu do obdobia zápisu
postačuje elektronická príloha- predkladá sa vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf
formáte, notársky overená kópia musí byť dodaná do dňa zápisu na štúdium).
Uchádzači - cudzinci a uchádzači - občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce bakalárske,
resp. inžinierskeho/magisterské štúdium v zahraničí, predložia v zmysle vyhlášky č. 238/2005
o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní overenú kópiu vydaného dokladu (listinu) o
ekvivalencií vzdelania na
zahraničnej vysokej škole, preloženého do slovenského
jazyka
(postup
viď http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-nauniverzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).
Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
Životopis - predkladá sa vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte. /Okrem
uchádzačov, na ktorých sa vzťahuje bod A2a./
Výpis známok získaných v 1. stupni štúdia, príp. počas celého štúdia - predkladá sa vo forme
elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte. /Okrem uchádzačov, na ktorých sa vzťahuje bod
A2a./
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 FAD STU formou
kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie
prijímacích skúšok zo strany fakulty.
Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú.

V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky povinné 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.
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A. 5 Plánovaný počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy

Študijný odbor

plánový počet prijatých uchádzačov po
splnení podmienok na prijatie

Študijný program

architektúra a
urbanizmus

Architektúra – v slovenskom jazyku
Architektúra – v anglickom jazyku

140
20

dizajn

40
Dizajn
* plánovaný počet prijatých uchádzačov po splnení podmienok pre prijatie spolu na akad. rok
2022/23. Dekan FAD STU môže prijať aj viac úspešných uchádzačov, najviac však do výšky 20%
z plánovaného počtu prijatých uchádzačov na uvedený študijný odbor.

B. Overenie splnenia ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
B.1 Overovanie splnenia ďalšej podmienky podľa bodu A.2/a
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium vo všetkých študijných programoch na Fakulte
architektúry a dizajnu STU je podľa bodu A.2, ods. a) úspešné absolvovanej prijímacej skúšky (okrem
uchádzačov, ktorí splnia ďalšie podmienky podľa bodu A2a. absolvovaním bakalárskeho štúdia na FAD
STU).

Študijný odbor :

architektúra a urbanizmus

Študijný program :
Architektúra
Stupeň štúdia :
druhý
Forma štúdia :
denná
Štandardná dĺžka štúdia : 2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu : Ing. arch.

Forma a rámcový obsah prijímacej
FAD STU zašle uchádzačom minimálne 10 dní pred začatím prijímacích skúšok na magisterské
a inžinierske štúdium pozvánku prostredníctvom doručenia na mailovú adresu uvedenú v prihláške s
podrobnosťami prijímacej skúšky (obsahová náplň portfólia, informácie). Všetci uchádzači musia
najneskôr do 31.05.2022 do 23:59 na inžinierske štúdium vložiť do AIS, vo forme elektronickej prílohy
k prihláške v pdf formáte, požadované súborné portfólio architektonických a urbanistických prác
uchádzača /t.j. v 1 spoločnom súbore/, ktoré vypracoval počas svojho predchádzajúceho štúdia
s uvedeným popisom vedúceho práce a príp. spolupracujúcej osoby.
Cieľom prijímacej skúšky je preveriť tvorivé schopnosti a predpoklady uchádzača študovať vo
zvolenom inžinierskom študijnom programe. Skúška je neanonymná a uchádzač v portfóliu prác
musí preukázať požadovaný stupeň kreativity, invencie a logickej schopnosti riešiť tvorivé úlohy
odboru s využitím schopností a zručností nadobudnutých v bakalárskom stupni štúdia, zodpovedajúce
požiadavkám študijného odboru. Ústna časť skúšky sa neuskutoční. Predošlé štúdium uchádzač
dokladuje výpisom absolvovaných predmetov a portfóliom ateliérových prác z obdobia štúdia.
4

Spôsob overovania splnenia podmienok a úspešnosti na prijímacej skúške
Overenie splnenia podmienok sa realizuje komisionálnym hodnotením jednotlivých častí skúšky.
Hodnotiace komisie sú minimálne trojčlenné (predseda + min. 2 členovia), menované dekanom fakulty. V
jednotlivých častiach prijímacej skúšky môže uchádzač získať nasledovné bodové ohodnotenie:
a/ Časť hodnotenie portfólia prác uchádzača: Max. počet bodov je 60b
Náplň: portfólio architektonických a urbanistických prác uchádzača za obdobie jeho bakalárskeho štúdia.
S uvedením potrebných údajov – názov práce, kde bola vykonávaná, dátum práce, spolupráca,
pedagóg, ostatné podľa vlastného uváženia. Práce musia byť overené a potvrdené fakultou, kde boli
vykonávané /pečiatka fakulty alebo signatúra pedagóga/ , alebo musí byť doložené čestné prehlásenie
uchádzača, že práce vykonával na univerzite/resp. fakulte pod vedením pedagóga fakulty.
b/ Časť posudzovanie výsledkov predchádzajúceho štúdia: Max. počet bodov je 40b
Náplň: Uchádzač dodá v elektronickej podobe sumár svojich známok získaných v 1. stupni štúdia, príp.
počas celého štúdia. V tejto časti sa bude hodnotiť obsah, výsledky z predošlého štúdia s dôrazom na
výsledky z ateliérových prác uchádzača.

Študijný odbor :

umenie

Študijný program :
Dizajn
Stupeň štúdia :
druhý
Forma štúdia :
denná
Štandardná dĺžka štúdia : 2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu : Mgr. art.

Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky
FAD STU zašle uchádzačom minimálne 2 týždne pred začatím prijímacích skúšok na magisterské
a inžinierske štúdium pozvánku prostredníctvom doručenia na mailovú adresu uvedenú v prihláške s
podrobnosťami prijímacej skúšky (obsahová náplň portfólia, informácie a link na vloženie portfólia prác
uchádzača digitálnou formou). Všetci uchádzači musia najneskôr do 31.05.2022 do 23:59 magisterské
štúdium vložiť, vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte, požadované súborné portfólio
/t.j. v 1 spoločnom súbore/, dizajnérskych návrhov a iných grafických prác uchádzača, zameraných na
preukázanie invenčnosti a kreativity uchádzača. Jedná sa hlavne o práce, ktoré vypracoval počas svojho
predchádzajúceho štúdia s uvedeným popisom vedúceho práce a príp. spolupracujúcej osoby.
Cieľom prijímacej skúšky je preveriť tvorivé schopnosti a predpoklady uchádzača študovať vo
zvolenom magisterskom študijnom programe. Skúška je neanonymná a uchádzač v portfóliu prác
musí preukázať požadovaný stupeň kreativity, invencie a logickej schopnosti riešiť tvorivé úlohy
odboru s využitím schopností a zručností nadobudnutých v bakalárskom stupni štúdia, zodpovedajúce
požiadavkám študijného odboru. Ústna časť skúšky sa neuskutoční. Predošlé štúdium uchádzač
dokladuje výpisom absolvovaných predmetov a portfóliom ateliérových prác z obdobia štúdia.

Spôsob overovania splnenia podmienok a úspešnosti na prijímacej skúške
Overenie splnenia podmienok sa realizuje komisionálnym hodnotením jednotlivých častí skúšky.
Hodnotiace komisie sú minimálne trojčlenné (predseda + min. 2 členovia), menované dekanom fakulty. V
jednotlivých častiach prijímacej skúšky môže uchádzač získať nasledovné bodové ohodnotenie:
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a/ Časť hodnotenie portfólia prác uchádzača: Max. počet bodov je 60b
Náplň: portfólio dizajnérskych prác uchádzača za obdobie jeho bakalárskeho štúdia. S uvedením
potrebných údajov – názov práce, kde bola vykonávaná, dátum práce, spolupráca, pedagóg, ostatné
podľa vlastného uváženia. Práce musia byť overené a potvrdené fakultou, kde boli vykonávané /pečiatka
fakulty alebo signatúra pedagóga/ , alebo musí byť doložené čestné prehlásenie uchádzača, že práce
vykonával na univerzite/resp. fakulte pod vedením pedagóga fakulty.
b/ Časť posudzovanie výsledkov predchádzajúceho štúdia: Max. počet bodov je 40b
Náplň: Uchádzač dodá v elektronickej podobe sumár svojich známok získaných v 1. stupni štúdia, príp.
počas celého štúdia. V tejto časti sa bude hodnotiť obsah, výsledky z predošlého štúdia s dôrazom na
výsledky z ateliérových prác uchádzača.

B.2 Overovanie splnenia ďalšej podmienky podľa bodu A.2/b
Doloženie dokladu o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania - predkladá sa
vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte.

C.

Spoločné záverečné ustanovenia pre všetky študijné programy

C.1 Spôsob vyhodnocovania prijímacej skúšky
Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky posudzujú komisie, ktoré menuje dekan FAD STU.
Každá hodnotiaca komisia má najmenej troch členov.
Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky prebieha formou bodového hodnotenia jednotlivých
časti skúšky. Výsledky prijímacej skúšky sú určené súčtom získaných bodov z jednotlivých časti
prijímacej skúšky. Na tomto základe je vytvorený zoznam uchádzačov (počnúc uchádzačom
s najvyšším počtom bodov zostupne), ktorý vytvára kvalitatívne poradie uchádzačov.
Výsledky aktivít nad rámec predchádzajúceho vysokoškolského štúdia sa v prijímacom konaní
nezohľadňujú.

C.2 Zverejnenie výsledkov
Výsledky budú zverejnené na webovom sídle Fakulty architektúry a dizajnu 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
Deň rokovania prijímacej komisie (22.06.2022) je v zmysle § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách termínom overenia splnenia ďalších 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 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 uchádzačom 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. /napr. Bc. diplom, test zo slovenského
jazyka a pod./
Uchádzačom, ktorí boli neúspešní na prijímacej skúške , fakulta zašle rozhodnutie dekana o
výsledku prijímacieho konania (neprijatie na štúdium pre nesplnenie podmienok).
Neúspešný uchádzač môže podať dekanovi FAD STU písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
o výsledku prijímacieho konania do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva na adresu:
Fakulta architektúry a dizajnu STU, študijné oddelenie, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava.
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Počet prijatých uchádzačov vychádza z plánovaného počtu po zohľadnení kvalitatívneho kritéria
prijímacej skúšky, pričom posledný uchádzač, ktorý vyhovel na prijímacej skúške musí získať
minimálne 75 bodov, t. j. 75,00 % z celkového počtu 100 bodov. Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili
najvyššiu mieru schopností na štúdium a získali vyšší počet bodov (po splnení všetkých podmienok
pre prijatie). Po vyhodnotení celkových výsledkov prijímacej skúšky môže dekan fakulty svojim
rozhodnutím prijať aj väčší počet uchádzačov ako je plánovaný za predpokladu splnenia kvalitatívneho
kritéria uchádzačov t. j. získanie min. 75 bodov
Informácia o prijímacom konaní a ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium v akademickom roku
2022/2023 boli prerokované schválené Akademickým senátom FAD STU v Bratislave dňa
17.02.2022.
Bratislava, 17.02.2022
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., v. r.
predseda AS FAD STU

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. ,v. r.
dekan FAD STU

Vypracovala:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.,
prodekanka FAD STU
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