
 

Technická univerzita v Košiciach 

Stavebná fakulta 

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, tel.: 055/6024231 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM  

V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 
 
 

 
Termín podania prihlášky:    do 19. júna 2020 
Termín zasadnutia prijímacej komisie:  do   3. júla 2020 
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka):  do 17. augusta 2020 
 
Forma podania prihlášky: 
Prihláška na štúdium všetkých študijných programov sa podáva elektronickou formou.  
 
Elektronická prihláška sa podáva bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného 
systému MAIS (https://mais.tuke.sk/), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania 
v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je 
uchádzač povinný uviesť všetky požadované  údaje, pričom bez ich uvedenia nie je možné prihlášku 
podať.  
 
Poplatky za prihlášku:  
20,- EUR elektronická prihláška (štúdium v slovenskom jazyku) 
50,- EUR elektronická prihláška (štúdium v inom ako štátnom jazyku) 
 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493  
Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029 
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice 
Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242 
e-mail: beata.pavukova@tuke.sk, viera.menyhertova@tuke.sk 
 
Fakulta plánuje prijať na štúdium jednotlivých inžinierskych študijných programov v akademickom roku 
2020/2021 tieto počty uchádzačov: 
 
Akreditované študijné programy pre 2. stupeň štúdia FŠ T ŠD PP 

 pozemné stavby  D Ing. 2 40 

 technické zariadenia budov D Ing. 2 15 

 nosné konštrukcie budov D Ing. 2 15 

 nosné konštrukcie a dopravné stavby D Ing. 2 15 

 realizácia dopravných stavieb  D Ing. 2 15 

 technológia a manažment v stavebníctve D/E       Ing. 2/3 30/20 

 stavby s environmentálnym určením D Ing. 2 10 

 stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine D Ing. 2 10 

FŠ – forma štúdia (Denná, Externá); T – titul; ŠD –štandardná dĺžka štúdia v rokoch; PP – plánovaný počet prijatých 

 
Profily uchádzačov jednotlivých bakalárskych programov sú uvedené na web stránke fakulty. 
Všetky programy okrem externej formy sa ponúkajú ako bezplatné. Za externú formu štúdia je 
stanovený poplatok 700,- EUR za akademický rok. 
Všetky študijné programy dennej formy sú ponúkané aj v anglickom jazyku. Poplatky sú stanovené 
Príkazom rektora (web stránka TUKE). 
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Podmienky a priebeh prijímacieho konania: 

Prijímacie konanie prebehne bez osobnej účasti uchádzačov. 
Základnou podmienkou prijatia uchádzača je  
1) úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia  
2) a úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré 

zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.  
Posudzovanie spôsobilosti uchádzača na inžinierske štúdium:  

 Splnenie podmienok vzdelania prvého stupňa a spôsobilosť na inžinierske štúdium posudzuje 
prijímacia komisia.  

 Splnenie 1. podmienky na vzdelanie je považované za spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.  

 Pri splnení 2. podmienky na vzdelanie je spôsobilosť posudzovaná prijímacou komisiou na základe 
štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Spôsobilosť môže byť v 
prípade prijatia na štúdium podmienená zapísaním najviac dvoch povinných diferenčných predmetov 
na základe odporúčania garanta.  

 
Spôsob výberu prijatia spôsobilých uchádzačov:  
1. prednostne (bez zatrieďovania do poradovníka)  
 -  pri absolvovaní predchádzajúceho štúdia s vyznamenaním,  
 - na základe dokladovania úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži; významnosť a súvis 

súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia,  
2. alebo na základe poradia, podľa dosiahnutého študijného priemeru za dosiahnuté výsledky v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia.  
 
Ďalšie informácie:  

 O prijatí rozhoduje dekan, k dispozícií má odporúčanie prijímacej komisie.  

 Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný 
počet uchádzačov - minimálne 10. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení 
príslušného študijného programu rozhodne vedenie fakulty.  

 Počet prijatých študentov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe 
aktuálneho počtu prihlášok, spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.  

 Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.  

 K prihláške na štúdium je potrebné pripojiť:  
a) výpis (dodatok k diplomu) o úspešne absolvovaných predmetoch, získaných kreditoch a váženom 

priemere za celú dobu bakalárskeho štúdia,  (nevyžaduje sa pri absolventoch SvF TUKE),  
b) oficiálne anotácie absolvovaných predmetov, ak spôsobilosť na štúdium musí posudzovať 

prijímacia komisia (bod 2 – posudzovanie spôsobilosti štúdia, nevyžaduje sa pri absolventoch 
SvF TUKE),  

c) úradne overený* doklad o relevantnom úspechu na súťaži pri prednostnom prijímaní, napr. 
diplomu,  

d) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,  
e) stručný životopis,  
f) potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti**, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho 

dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.  
Overenie kópií dokladov je možné aj priamo na referáte pre vzdelávanie SvF TUKE 
bezplatne. 

 Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich aj neukončených 
vysokoškolských štúdiách (zápisoch na štúdium). V prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných 
údajov v prihláške, táto prihláška a aj prípadné rozhodnutie o prijatí, budú považované za neplatné.  

 Podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované na www.svf.tuke.sk, preto je nevyhnutné ich 
sledovať a riadiť sa nimi.  

 
 
 
 
* úradné overenie bude fakulta požadovať najneskôr ku dňu zápisu na štúdium 

** vyžaduje sa najneskôr ku dňu zápisu na štúdium 


