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Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia na Fakultu
špeciálnej techniky do prvých ročníkov I. a II. stupňa štúdia
v akademickom roku 2019/2020
(prerokované a schválené na AS FŠT TnUAD v Trenčíne dňa 31.05.2018 )

1.

Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne v súlade so zákonom NR SR č.
131/2002 Z. z. vyhlásil prijímacie konanie na akreditované študijné programy a pre
akademický rok 2019/2020 schválil nasledovné počty študentov do prvých ročníkov I.
a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia (tab.1).

Tabuľka 1

Akreditovaný študijný program

Titul

Forma
štúdia

Špeciálna strojárska technika
Servis a opravy automobilov
Mechanizmy špeciálnej techniky
Špeciálna strojárska technika
Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Bc.
Bc.
Bc.
Ing.
Ing.

D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

Dĺžka
Plánovaný
štúdia počet prijatých
v akad.
študentov
rokoch
do 1. roč.
D/E
D/E
3/4
40/10
3/4
40/10
3/4
0/0
2/3
30/10
2/3
40/10

2.

Dekan fakulty vymenuje komisiu pre prijímacie konanie v zložení predseda komisie a
členovia komisie, ktorá preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium na FŠT
TnUAD.

3.

Základnou podmienkou prijatia je:


získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
na bakalárske štúdium.
Prijímacie konanie bude formou výberového konania na základe výsledkov počas
štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy ako aj odborných aktivít
zo strednej školy na 1. stupeň štúdia.



absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore rovnakom alebo
v príbuznom študijnom odbore na FŠT a iných fakultách na inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia bude formou výberového konania na
základe výsledkov ukončenia bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom
študijnom odbore na II. stupeň štúdia.



Správne vyplnená prihláška s požadovanými prílohami.
U zahraničných študentov sú podmienky prijatia totožné s podmienkami prijatia
študentov SR, ďalej sa vyžaduje povolenie študovať na území Slovenskej republiky a
ovládanie slovenského jazyka slovom i písmom.



4.

Komisia skontroluje všetky materiály pre prijímacie konanie, ktoré pripraví Referát
akademických činností FŠT. Vyhodnotí prijímacie konanie a pripraví návrh rozhodnutia
o prijatí na štúdium, ktoré predloží na schválenie dekanovi fakulty.

5.

Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí alebo neprijatí na štúdium uchádzač dostane
písomnou formou.

6.

Uchádzač spolu s rozhodnutím dekana o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné
informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka, zároveň bude vyzvaný, aby písomnou
alebo elektronickou formou (návratka) do 10 dní potvrdil nástup na štúdium na FŠT
TnUAD v Trenčíne.

7.

Ak počet študentov, ktorí písomne potvrdia nástup do prvého ročníka I. a II. stupňa štúdia
bude nižší, ako je plánovaný počet, uskutoční sa druhé, tretie a štvrté kolo prijímacieho
konania.

8.

Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od
ukončenia termínov na podanie prihlášky.
Termín podania prihlášky:
Bakalárske študijné programy
- špeciálna strojárska technika;
- servis a opravy automobilov;
- mechanizmy špeciálnej techniky:
I. kolo – do 31.03.2019
II. kolo – do 30.06.2019
III. kolo – do 17.08.2019
IV. kolo – do 30.09.2019
Inžinierske študijné programy
- špeciálna strojárska technika;
- údržba špeciálnej mobilnej techniky
I. kolo – do 30.06.2019
II. kolo – do 30.09.2019
Termín prijímacieho konania:
- apríl 2019 (bakalárske štúdium – I. kolo)
- júl 2019 (bakalárske štúdium – II. kolo)
- august 2019 (bakalárske štúdium – III. kolo)
- september 2019 (bakalárske štúdium – IV. kolo)
- júl 2019 (inžinierske štúdium – I. kolo)
- október 2019 (inžinierske štúdium – II. kolo)

9.

Uchádzač, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať
žiadosť na preskúmanie rozhodnutia dekanovi fakulty, alebo si môže podať novú
prihlášku do druhého kola prijímacieho konania bez povinnosti opätovného uhradenia
poplatku na zabezpečenie prijímacieho konania v prípade, že dostal rozhodnutie o
neprijatí z 1. kola prijímacieho konania.
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia na Fakultu špeciálnej
techniky do prvých ročníkov I. a II. stupňa štúdia v akademickom roku 2019/2020 boli
prerokované a schválené na OP KD FŠT č. 10/2018 dňa 31.05.2018 a v AS FŠT dňa
31.05.2018.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
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