
Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium 

na FIIT STU  

 

 

Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 

(1) Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) sa stanovujú na 

základe § 27 ods. 1 písm. i) 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 vnútorným predpisom STU (Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných 

programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave) a Štatútom FIIT STU (čl. 18 ods. 1). Podrobnejšie stanovujú najmä lehotu 

na podanie prihlášok na bakalárske štúdium, spôsob určovania počtu prijímaných 

uchádzačov na bakalárske štúdium, podmienky prijatia a spôsob overovania ich splnenia 

a spôsob vyhodnocovania výsledkov. 

Čl. 2  

Všeobecné zásady a hľadiská na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov 

(1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu bakalárskeho štúdia je 

získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania1.  

(2) Odborná spôsobilosť uchádzačov o bakalárske štúdium sa posudzuje na základe 

výsledkov štúdia na strednej škole, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi, a/alebo iných 

dosiahnutých výsledkov preukazujúcich odbornú spôsobilosť uchádzačov určených 

týmto predpisom. 

(3) Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali strednú školu v zahraničí, v zmysle 

zákona č. 422/2015 Z. z. prinesú z ministerstva školstva potvrdenie o rovnocennosti resp. 

rozhodnutie o uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí a ekvivalencii známok 

udelených zahraničnou školou.  

(4) Výsledky stredoškolskej činnosti a hodnotenia vykonané nezávislým posudzovateľom, 

ktoré uchádzač získal v zahraničí, sa uchádzačovi počítajú obdobne, ako keby ich získal 

na Slovensku, pokiaľ nie je odôvodnená pochybnosť o ich primeranej rovnocennosti. 

Výsledky stredoškolskej činnosti a hodnotenia vykonané nezávislým posudzovateľom, 

ktoré uchádzač získal v Českej republike, sa považujú za rovnocenné.  

                                                 

1 § 56 ods. 1 zákona   



Čl. 3  

Organizačné zásady 

(1) Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania, ak do termínu stanoveného dekanom 

odovzdá alebo odošle vyplnenú „prihlášku na štúdium“ na predpísanom tlačive 

na študijné oddelenie fakulty. Fakulta akceptuje prihlášky doručené na študijné oddelenie 

s dátumom odoslania najneskôr 31. marec príslušného kalendárneho roku. Prihlášku na 

štúdium možno vytvoriť v elektronickom systéme na podávanie prihlášok.   Potom ju 

uchádzač vytlačí a podpísanú odošle alebo odovzdá na študijné oddelenie fakulty.  

Elektronický systém na podávanie prihlášok je dostupný na webovom sídle fakulty 

najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. K prihláške 

na štúdium priloží uchádzač okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) 

o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania2. Poplatok ani časť 

poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia. 

(2) Na študijné oddelenie fakulty uchádzač odovzdá alebo odošle do stanoveného termínu 

tieto prílohy k prihláške na štúdium: 

a) životopis, 

b) overenú kópiu maturitného vysvedčenia; 

 uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania,     

ju dodajú bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, 

c) najlepšie z hodnotení (uvedené v percentiloch):  

c1) hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky (potvrdené školou);  

platí pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú 

prijímacieho konania, 

c2) len pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie externej 

časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (potvrdené školou); platí pre 

uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho 

konania, 

c3) hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým 

posudzovateľom3, 

c4) len pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie 

písomného testu z všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené 

nezávislým posudzovateľom4, 

Uchádzači môžu priložiť aj overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky 

v stredoškolskej činnosti - v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej 

odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií 

ako aj v iných druhoch odbornej činnosti uchádzača.  

(3) Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov 

uchádzača o štúdium. 

                                                 

2 § 92 ods. 10 zákona  
3 Zoznam nezávislých posudzovateľov je pre aktuálny akad. rok zverejnený na výveske fakulty. O zaradení  

posudzovateľa do zoznamu rozhoduje dekan. 
4 Zoznam nezávislých posudzovateľov je pre aktuálny akad. rok zverejnený na výveske fakulty. O zaradení  

posudzovateľa do zoznamu rozhoduje dekan. 



(4) Počty uchádzačov, ktoré môže fakulta prijať na štúdium príslušných študijných 

programov bakalárskeho štúdia určuje na základe návrhov riaditeľov tých ústavov, ktoré 

zodpovedajú za príslušný študijný program, dekan fakulty5. 

Čl. 4  

Vyhodnotenie prijímacieho konania 

(1) Hlavným cieľom prijímacieho konania na študijný program bakalárskeho štúdia je overiť 

odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe. 

(2) Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na bakalárske štúdium 

v príslušnom študijnom programe vykoná komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti 

uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorú menuje dekan fakulty. Komisia vytvorí zoznam 

uchádzačov usporiadaný podľa ich bodového hodnotenia. Výber uchádzačov 

navrhnutých na prijatie sa uskutoční vychádzajúc z poradia zostaveného na základe 

bodového hodnotenia (v súlade s čl. 4 ods. 3 – 5), uchádzačom uvedených preferencií 

ohľadne študijných programov, úrovne preukázaných vedomostí a počtu uchádzačov, 

ktorých sa fakulta rozhodla prijať na štúdium príslušného študijného programu. Dekan 

môže zvýšiť počet prijatých uchádzačov. 

(3) Pri vyhodnocovaní sa berie do úvahy: 

a) Pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium  najlepšie z hodnotení: 

a1) hodnotenie externej časti maturity z matematiky;  

 uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť 

maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity 

na 80 %,  

a2) hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým 

posudzovateľom;  

b) Pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení: 

b1) hodnotenie externej časti maturity z matematiky;  

 uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť 

maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity 

na 80 %,  

b2) hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (potvrdené školou); 

platí pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú 

prijímacieho konania. 

b3) hodnotenie písomného testu z matematiky, vykonané a overené nezávislým 

posudzovateľom;  

b4) hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané 

a overené nezávislým posudzovateľom, pokiaľ je vyššie ako 60. 

c) Výsledky za stredoškolskú činnosť – v matematickej, fyzikálnej olympiáde a 

olympiáde v informatike, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej 

na oblasť informatiky a informačných technológií ako aj v iných druhoch odbornej 

činnosti uchádzača. 

                                                 
5  v zmysle § 55 ods. 7 zákona, čl. 6 ods. 5 písm. b) Štatútu STU a vnútorného predpisom STU (Pravidlá a 

podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, čl. 2 ods. 2 a 3). 



(4) Výsledky sa vyhodnotia takto: 

a) uchádzač získa za najlepšie hodnotenie podľa čl. 4 ods. 3 písm. a) resp. b) počet bodov 

rovnajúci sa získanému percentilu. Pri 4-ročnom sa zohľadňuje, či body pochádzajú z 

hodnotenia externej časti maturity z matematiky a hodnotenie písomného testu 

z matematiky alebo nie, 

b) uchádzač získa za výsledky v stredoškolskej činnosti podľa čl. 4 ods. 3 písm. c): 

b1)  víťaz a úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej, fyzikálnej olympiády, 

olympiády v informatike a stredoeurópskej olympiády v informatike (CEOI) ako 

aj matematickej (kategória A, B, C), fyzikálnej olympiády (kategória A, B, C) 

a olympiády v informatike (kategória A, B) získa počet bodov rovnajúci sa až 

maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5) v závislosti od jeho 

umiestnenia (60 bodov úspešný riešiteľ krajského kola, 75 úspešný riešiteľ 

celoštátneho kola, maximálny počet bodov za 1. až 3. miesto na celoštátnom kole 

alebo za účasť na medzinárodnom kole), 

b2) víťaz (1. až 5. miesto) medzinárodnej súťaže NAG získa počet bodov rovnajúci 

sa maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5), 

b3) úspešný riešiteľ celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov získa počet bodov 

rovnajúci sa maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5), 

b3) úspešný riešiteľ celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky získa počet bodov 

rovnajúci sa maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5) 

b3) úspešný riešiteľ Stredoškolskej odbornej činnosti v kategóriách Matematika, 

fyzika; Informatika; Elektrotechnika a hardware, získa počet bodov rovnajúci 

sa až maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5) v závislosti od 

jeho umiestnenia (60 bodov za 1. až 3. miesto  na krajskom kole, maximálny počet 

za 1. až 3. miesto na celoštátnom kole), 

b4) absolvent oficiálneho IQ testu realizovaný spoločnosťou Mensa a dosiahol 

hodnotu aspoň 110 bodov získa 60 bodov, 

b5) úspešný riešiteľ (patriaci medzi 10 % najlepších vo svojej kategórii) súťaže iBobor 

získa 60 bodov,  

b6) úspešný riešiteľ celoštátneho kola súťaže Pangea získa 60 bodov, 

b7) účastník RoboCup (RoboCup Junior), získa počet bodov rovnajúci sa až 

maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5) v závislosti od jeho 

umiestnenia (75 bodov za 1. až 3. miesto na celoštátnom kole, maximálny počet 

za účasť na medzinárodnom kole), 

b8) úspešný riešiteľ súťaže Zenit, získa počet bodov rovnajúci sa až maximálnemu 

bodovému hodnoteniu za výsledky (ods. 5) v závislosti od jeho umiestnenia (60 

bodov za 1. až 3. miesto na krajskom kole, maximálny počet za 1. až 3. miesto na 

celoštátnom kole), 

b9) víťaz (1. až 3. miesto) ďalších odborných súťaží uznaných fakultou môže získať 

počet bodov rovnajúci sa maximálnemu bodovému hodnoteniu za výsledky  (ods. 

5). 

Ak fakulta identifikuje informatickú alebo matematickú súťaž pre stredoškolákov, 

môže aj jej výsledky vziať do úvahy. Ak sa budú výsledky takejto súťaže uvažovať, 

musí fakulta zverejniť spôsob vyhodnotenia najneskôr dva mesiace pred termínom 

prijímacieho konania (neplatí pre CCNA certifikáty z Cisco sieťovej akadémie, súťaž 

MAKS a Klokan). 

c) Výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, sa rovná súčtu bodov podľa čl. 4 ods. 4 

písm. a) a b).  



(5) Maximálny počet bodov za výsledky podľa čl. 4 ods. 3 písm. c) je 90. 

(6) Uchádzačovi, ktorý absolvoval strednú školu v zahraničí, sa môžu, po predložení 

hodnoverných výsledkov študijnej činnosti, prípadne ďalších materiálov vyžiadaných 

fakultou, prideliť body až do výšky maximálneho bodového hodnotenia za výsledky  

(ods. 5). 

Čl. 5  

Prijímanie uchádzačov, ktorí už absolvovali časť vysokoškolského štúdia 

(1) Konanie podľa tohto článku je určené pre výborných študentov, ktorí už preukázali 

schopnosť úspešne študovať na vysokej škole. 

(2) Do prijímacieho konania môže byť zaradený aj uchádzač s absolvovanou časťou 

vysokoškolského štúdia. Prijímanie sa uskutočňuje formou prijímacieho konania 

v zmysle § 58 zákona.  

(3) Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania, ak do termínu stanoveného dekanom 

odovzdá alebo odošle vyplnenú „prihlášku na štúdium“ na predpísanom tlačive 

na študijné oddelenie fakulty. K prihláške na štúdium priloží uchádzač okrem príloh 

požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne 

zabezpečenie prijímacieho konania6. Poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania 

prihlášok uchádzačom nevracia. 

(4) Na študijné oddelenie fakulty uchádzač odovzdá alebo odošle do stanoveného termínu 

tieto prílohy k prihláške na štúdium: 

a) životopis, 

b) overenú kópiu maturitného vysvedčenia (čl. 2 ods. 1), 

c) hodnoverný výpis výsledkov predchádzajúceho štúdia na vysokej škole a sylabus 

všetkých absolvovaných predmetov,  

Uchádzači môžu k prihláške priložiť hodnoverné doklady o významných výsledkoch 

svojej odbornej činnosti, ktoré dosiahli počas predchádzajúceho štúdia. 

(5) Všetky doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou 

dokladov uchádzača o štúdium. 

(6) Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na bakalárske 

štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná komisia pre posúdenie odbornej 

spôsobilosti uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorú menuje dekan fakulty. 

Pri vyhodnocovaní sa berú do úvahy výsledky činnosti uchádzača z predchádzajúceho 

štúdia. Komisia navrhne dekanovi, na základe vyjadrenia garanta študijného programu, 

rozsah uznania časti predchádzajúceho štúdia s udaním počtu uznaných kreditov. 

Maximálne možno uznať 50 % z nominálneho počtu kreditov, potrebných na úspešné 

absolvovanie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.  

(7) V prípade prijatia uchádzača na štúdium dekan fakulty určí, na základe návrhu komisie 

o rozsahu uznania predchádzajúceho štúdia (čl. 5, ods. 7), aká doba štúdia sa študentovi 

započíta do štandardnej dĺžky štúdia. 

                                                 

6  § 92 ods. 10 zákona  



Čl. 6  

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

(1) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.  

(2) Vyhotovenie a doručenie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania sa riadi 

zákonom7. 

(3) Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní odo 

dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva do podateľne fakulty. Postup pri vybavovaní 

žiadosti sa riadi zákonom8.  

(4) Uchádzač na 3-ročné štúdium, ktorý získal v prijímacom konaní podľa čl. 4 ods. 4 

písm. c) najmenej 60 bodov, je automaticky prijatý na zvolený študijný program. 

(5) Uchádzač na 4-ročné štúdium, ktorý získal v prijímacom konaní podľa čl. 4 ods. 4 

písm. c) najmenej 60 bodov na základe výsledkov z externej časti maturitnej skúšky 

z cudzieho jazyka alebo z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov, je 

automaticky prijatý na zvolený študijný program. 

(6) Uchádzač na 4-ročné štúdium, ktorý získal v prijímacom konaní podľa čl. 4 ods. 4 

písm. c) najmenej 40 bodov na základe výsledkov externej časti maturity z matematiky 

alebo z hodnotenia písomného testu z matematiky, je automaticky prijatý na zvolený 

študijný program. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Táto úprava ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU  v Bratislave 

nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte FIIT STU 

v Bratislave. 

 

 

V Bratislave dňa 20. 9. 2017 

 

Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., v. r. 

predseda AS 

FIIT STU v Bratislave 

dekanka 

FIIT STU v Bratislave 

 

                                                 

7 § 58 ods. 7 zákona 

8 § 58 ods. 8 zákona  


