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Milé študentky, milí študenti!

Dovoľte mi privítať vás na každoročnom podujatí „Deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach“, 
ktoré už tradične láka tisícky stredoškolákov k bližšiemu zoznámeniu sa s našou univerzitou.

V dnešný deň sú laboratória, posluchárne a knižničné priestory otvorené iba pre vás. Chceme vám predstaviť 
našu univerzitu ako atraktívnu, modernú, stabilnú a dynamicky sa rozvíjajúcu inštitúciu.

Patríme k špičke univerzít na Slovensku s bohatými medzinárodnými kontaktmi. Motto tohto 14. ročníka Dňa  
otvorených dverí je: „Technická univerzita v Košiciach – výzva pre Tvoju budúcnosť!“ Ak využijete túto šancu 
a stanete sa študentmi našej univerzity, otvoríte si dvere k atraktívnym pozíciám na trhu práce. Naša univer-
zita vám poskytne vzdelávanie na svojich 9-tich fakultách v širokom spektre študijných programov.

Okrem samotného štúdia vám ponúkame priestor k športovým a umeleckým aktivitám v zariadeniach 
a kluboch, ktoré majú bohatú tradíciu a sú veľmi obľúbené medzi našimi študentmi. O kvalite vzdelávania, 
ktoré sa študentom dostáva počas štúdia u nás, svedčí fakt, že mnohí naši absolventi zastávajú významné 
pozície v priemysle, hospodárskej a spoločenskej sfére. Prijmite aj vy našu ponuku študovať na Technickej 
univerzite v Košiciach a staňte sa jej úspešnými absolventmi.

Želám vám príjemné prežitie Dňa otvorených dverí a veľa zážitkov na pôde nášho univerzitného prostredia.

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor



Fakulta baníctva, ekológie,  
riadenia a geotechnológií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  

a geotechnológií
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2350,  
602 2233

e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk
www.fberg.tuke.sk

Fakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej 
formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií 
vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované 
v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. 

Fakulta BERG poskytuje vzdelanie nielen v tradičných baníckych disciplínach, ale pozorne 
vnímajúc rastúce potreby spoločnosti pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky Slovenska, aj 
v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, 
geografických informačných systémov, geológie, geoturizmu, geotechnológií, envi-
ronmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia 
procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva procesov, manažérstva zemských zdrojov, 
využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej tech-
niky, a tiež v ochrane životného prostredia.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Baníctvo a geotechnika
Dopravná logistika podniku
Geodézia a geografické informačné systémy
Geodézia a kataster nehnuteľností
Geológia a regionálny rozvoj
Geoprieskum
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania 
                        a spracovania surovín
Manažérstvo procesov
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Ochrana životného prostredia  
                         a ekotechnológie surovín
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania 
                         a spracovania surovín
Technológie v naftárenskom 
                         a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie 
Záchranárska, požiarna
                         a bezpečnostná technika

D / E
D / E
D / -
D / E 
D / E
D / - 
D / E
D / -

D / E
D / E
D / -
D / E

D / E
D / E

D / E

D / E
D / E

 40 / 25
 40 / 25
 40 / -  
 40 / 25
 40 / 25
 40 / -
 40 / 25
 40 / -

 40 / 25
 40 / 25
 40 / -
 40 / 25
 
 40 / 25
 40 / 25

 40 / 25

 40 / 25
 40 / 25

Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:        
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:          

31.5.2015 
23.6.2015
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - elektornická prihláška

Štátna pokladnica Bratislava
7000151425/8180
900
0308

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania 
                a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania 
                a spracovania surovín
Riadenie procesov získavania 
               a spracovania surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom 
               a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná 
               technika

D / -
D / E
D / -

D / E 
D / E
D / -
D / E
D / E

D / -

D / E
D / E

D / E
D / E

30 / -
30 / 30
30 / -

30 / 30
30 / 30
30 / -
30 / 30
30 / 30

30 / -

30 / 30
30 / 30

30 / 30
30/ 30

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Za externé bakalárske štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.
Za externé inžinierske štúdium je stanovený poplatok 1000 eur za akad. rok.
Minimálny počet uchádzačov-študentov pre otvorenie študijného programu 
je 20 v dennej forme a 15 v externej forme štúdia.

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

V súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ako aj v zmysle platného štatútu TUKE, príloha č.1 Poriadok prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, 
sa prijímacie konanie na bakalárske študijné programy na FBERG TUKE v akademickom roku 2015/2016 bude riadiť nasledovný-
mi zásadami:

Dĺžka štúdia : 3 roky v dennej forme, 4 roky v externej forme.

1. Výber uchádzačov o štúdium bude na základe nasledovných kritérií
a) celkové výsledky štúdia na strednej škole – hodnotí sa: celkový priemer známok za všetky roky štúdia, maturitné výsledky, typ 

strednej školy (Max. 150 bodov),
b) výsledky štúdia matematiky na strednej škole – hodnotí sa: známka na konci predposledného (spravidla 3.) ročníka a výsledok 

maturitnej skúšky (Max. 100 bodov),
c) úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia uchádzača. Uchádzačom, ktorí už študovali bakalársky študijný program 

a boli zo štúdia vylúčení, sa určitý počet bodov odráta (Max. 0 bodov).

V prípade úspešných účastí v krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády, resp. úspech v inej 
súťaži (alebo získanie certifikátu, napr. SCIO), ktorej významnosť posúdi komisia, uchádzač bude hodnotený individuálne.

Podrobný prehľad hodnotenia uchádzača je uvedený na web.stránke FBERG.

Výber sa vykoná pre každý študijný program osobitne.

2. Požadovaný postup a podklady
a) doručiť vyplnenú prihlášku na študijné oddelenie dekanátu (odporúčanie lekára nie je potrebné),
b) overený výpis známok z vysvedčení zo strednej školy, resp. originály alebo notárom overené kópie stredoškolských vysvedčení 

(1. až 4. ročník) a maturitného vysvedčenia,
c) potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia.

3. Termín dodania všetkých potrebných dokladov (vrátane maturitného vysvedčenia) je 10.6.2015

4. Na jednu prihlášku je možné uviesť jeden študijný program.

5. Výsledky prijímacieho konania budú po uzavretí prijímacou komisiou FBERG zverejnené do 3 dní na internetovej 
stránke FBERG.

6. Pre akademický rok 2015/ 2016 sa plánuje otvoriť v bakalárskom štúdiu v dennej forme štúdia 17 študijných pro-
gramov a v externej forme štúdia 13 študijných programov.

V súlade s § 56, § 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako aj v zmysle platného štatútu TUKE, príloha č.1 Poriadok prijímacieho konania Technickej univerzity 
v Košiciach, sa prijímacie konanie na inžinierske študijné programy na FBERG TUKE v akademickom roku 2015/2016 bude riadiť 
nasledovnými zásadami:

Dĺžka štúdia : 2 roky v dennej forme, 3 roky v externej forme.

1. Výber uchádzačov na štúdium sa vykonáva na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku, vytvorenom na základe 
bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie bude na základe výsledkov Štátnych skúšok. Výber sa vykoná pre každý študijný 
program osobitne.

2. Požadovaný postup a podklady 
a) doručiť vyplnenú prihlášku na študijné oddelenie dekanátu (odporúčanie lekára nie je potrebné),
b) doložiť kópiu vysvedčenia o Štátnej skúške a diplomu (absolventi bak.štúdia FBERG nepotrebujú overenú kópiu),
c) potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia.

3. Na jednu prihlášku je možné uviesť jeden študijný program.

4. Bodové hodnotenie uchádzačov bude nasledovné:

priemer vypočítaný z výsledkov Štátnych skúšok ukončeného bakalárskeho štúdia vynásobený 100 (napr. priemer 1,55 zod-
povedá 155 bodom).

Kvalifikačný rebríček bude usporiadaný vzostupne - najlepší uchádzači budú s najmenším počtom bodov.

5. Pre akademický rok 2015/ 2016 sa plánuje otvoriť v inžinierskom štúdiu v dennej forme štúdia 13 študijných pro-
gramov a v externej forme štúdia 9 študijných programov.



INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Hutníctvo
Kovové a nekovové materiály
Tepelná energetika a plynárenstvo
Integrované systémy riadenia
Spracovanie a recyklácia odpadov
Materiály pre automobilový priemysel

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

90 / 35
30 / 15
30 / 15
60 / 15
60 / 15
20 / 15

Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

31.5.2015 - Bc. štúdium
17.6.2015 - Bc. štúdium
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
7000151476/8180
2
meno a priezvisko, 
študijný program uvedený                  
v prihláške, stupeň štúdia

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Hutníctvo železa a ocele
Zlievarenstvo
Materiálové inžinierstvo
Tvárnenie kovov
Tepelná energetika a plynárenstvo
Priemyselná keramika
Integrované systémy riadenia
Spracovanie a recyklácia odpadov
Environmentálna analýza

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

20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10
20 / 10

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

• Základnou podmienkou prijatia je úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Uchádzači budú prijímaní výlučne 
na základe výsledkov štúdia na strednej škole, pričom zvýhodnení budú absolventi SŠ, ktorí maturovali z matematiky - konkrétne bodové 
hodnotenie je uvedené na stránke fakulty http://web.tuke.sk/hf/data/bc_tab.pdf 

• O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie. 
• V zmysle príkazu rektora PR/TUKE/05/11 – Výška školného a poplatkov, spojených so štúdiom v akademickom roku 2014/2015, je štúdium 

v externej forme vo všetkých študijných programoch spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2014/2015 je 500 €.

1. Prihláška a jej súčasti: 
a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom: 

• v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty), 
• alebo v elektronickej  forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier.

b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom: 
• klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky, 
• osobne doručiť na Študijné oddelenie HF TUKE.

c) k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú: 
• kópie vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou, 
• úradne overené maturitné vysvedčenie, ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala sa skôr ako v roku 2014, 

t.j. pred podaním prihlášky (bude vrátené poštou spolu s rozhodnutím), 
• úradne overený doklad, napr. diplom o úspechu na relevantnej súťaži, úspechu, certifikáte, 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
• stručný životopis, 
• potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je 

zdravotne spôsobilý, 
• pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál dokladov a ich neoverenú kópiu, 

originál bude vrátený na mieste po overení.
 
2. Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi 
ponúknutý iný študijný program.

3. Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na HF TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi 
v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:
a) zaplatiť poplatky príp. školné ku zápisu na štúdium bankovým prevodom,
b) skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme, 
c) nahrať (uploadnúť) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
d) dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania predložením maturitného vysvedčenia.

• Jednotlivé stupne Bc. a Ing. štúdia na seba nadväzujú a dovoľujú absolventom bakalárskeho stupňa študovať na vyššom inžinierskom 
stupni v rámci predmetného alebo príbuzného študijného odboru. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania 
na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

• Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov,  ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od  ak-
tuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

• Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá 
požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o ne-
prijatí uchádzača.

• V zmysle príkazu rektora PR/TUKE/05/11 – Výška školného a poplatkov, spojených so štúdiom v akademickom roku 2014/2015, je štúdium 
v externej forme vo všetkých študijných programoch spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2014/2015 je 600 €.

1. Prihláška a jej súčasti: 

a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom: 
• v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),
• v elektronickej forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier.

b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:
• klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
• osobne doručiť na študijné oddelenie HF TUKE.

c)  k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú:
• životopis,
• vysvedčenie o štátnej skúške - overená fotokópia,
• diplom bakalára - overená fotokópia,
• výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu - overené fotokópie,
• doklad o zaplatení poplatku, za prijímacie konanie,
• potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač 

je zdravotne spôsobilý.

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akad. rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.

Hutnícka fakulta TUKE sa komplexne orientuje na problematiku výroby a spracovávania 
kovových a nekovových materiálov - tým je jedinečná v SR. Absolventi sa stávajú tech-
nológmi, technickými manažérmi, pracujú vo výrobných a obchodných spoločnostiach, 
projekčných a výskumných organizáciách.

V roku 2012 uplynulo 60 rokov od založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach, ktorá bola zriadená spolu s Baníckou fakultou a Fakultou ťažkého strojáren-
stva vládnym nariadením č. 30 z 8. júna 1952 v lone Vysokej školy technickej v Košiciach. 
Tak sa podarila obnova hutníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku po 33 ro-
koch od ukončenia činnosti 157 ročnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1919.

Na 8 katedrách fakulty je možné študovať v 6 bakalárskych, 9 inžinierskych a 8 doktorand-
ských študijných programov.

Pedagogický zbor má v súčasnosti 81 členov, z ktorých je 18 riadnych a 9 emeritných  
profesorov, 38 docentov a 27 odborných asistentov s titulom PhD.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Hutnícka fakulta

Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2421,
055/602 2429;

e-mail: studijne.hf@tuke.sk
www.tuke.sk/hf

hutnícka Fakulta



PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia 
na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 
vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Spôsob výberu uchádzačov o štúdium:

Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:
a) celkové výsledky štúdia na strednej škole,
b) typ strednej školy,
c) počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej 

súťaže,
d) štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky.

1.1 V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu bodov podľa tabuľky hodnotenia uchádzačov uvedenej 
v prílohe. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.

1.2 Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
1.3 Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, spoločenského 

dopytu a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
1.4 Konečné rozhodnutie o prijatí uchádzačov na štúdium prijme dekan SjF TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie.
1.5 Bakalárske štúdium v dennej forme má štandardnú dĺžku tri roky, v externej forme štyri roky. Štúdium v externej forme bakalárskeho 

štúdia je spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2015/2016 je 600 €.

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

1.6 Prihláška a jej súčasti:
a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:

• v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),
• alebo v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier 

a zaslať poštou.
b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:

• klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
• osobne doručiť na Študijné oddelenie SjF TUKE.

c) k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť:
• úradne overené vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou (budú vrátené poštou spolu 

s rozhodnutím),
• úradne overené maturitné vysvedčenie,
• úradne overený doklad, napr. diplom o úspechu na súťaži, certifikát,
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• stručný životopis,
• potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je 

zdravotne spôsobilý,
• pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál dokladov a ich neoverenú 

kópiu, originál bude vrátený na mieste po overení.

1.7 Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

1.8 Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky a to iba prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE. Rozhranie 
uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. jej stav spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, 
rozhodnutia o prijatí, termíny a miestnosti prijímacích skúšok, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške 
budú aktualizované a zverejňovane na www.sjf.tuke.sk.

V zmysle zákona §58 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač neprejaví 
o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase a požadovaným spôsobom informáciu (e-návratka na TUKE) či sa zapíše na štúdium, za-
niká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov 
prijímacieho konania.

1.9 Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na SjF TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi 
v  požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:

a) zaplatiť poplatky príp. školné k zápisu na štúdium iba bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou),
b) skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
c) nahrať (uploadnúť) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
d) dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania predložením maturitného vysvedčenia.

1.10 Ďalšie podrobnejšie informácie, príp. zmeny alebo doplnenia budú priebežne zverejňované na www.sjf.tuke.sk, preto je nevyhnutné 
ich sledovať a riadiť sa nimi.

Počas uplynulých 60 rokov sa Strojnícka fakulta vypracovala na uznávanú vedecko-výcho-
vnú inštitúciu doma i v zahraničí a napĺňa stratégiu širšieho zapojenia sa do európskeho 
vzdelávacieho a výskumného priestoru. Za toto obdobie si Strojnícka fakulta upevnila 
postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku. 
Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a to v dennej 
i externej forme. Fakulta má akreditované 10 študijných programov v bakalárskom štúdiu, 
20  programov v inžinierskom štúdiu a 12 programov v doktorandskom štúdiu. 

Cieľom SjF vo vedecko-výskumnej činnosti je udržať a upevniť postavenie fakulty ako výz-
namného vedecko-výskumného pracoviska univerzitného typu. Vedenie fakulty má sna-
hu vytvoriť lepšie predpoklady pre výskumnú činnosť pracovníkov, spoluprácu s praxou 
ako aj pre využitie týchto pracovísk vo vzdelávacom procese. Budovanie excelentných 
pracovísk a laboratórií bolo financované formou grantových projektov i z prostriedkov 
získaných zo spolupráce s praxou. Významnou formou získavania finančných prostriedkov 
pre rozvoj fakulty je účasť na riešení projektov zo štrukturálnych fondov, medzinárodných  
projektov podporovaných programami Európskej únie, atď. 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Strojnícka fakulta

Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2623
e-mail: maria.kenderova@tuke.sk;  

www.sjf.tuke.sk

Strojnícka Fakulta

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Automobilová výroba
Bezpečnosť a kvalita produkcie
Manažment technických a environmentálnych  
               rizík v strojárstve
Mechatronika
Počítačová podpora strojárskej výroby
Priemyselné inžinierstvo
Protetika a ortotika
Strojné inžinierstvo
Technika ochrany životného prostredia
Technológie, manažment a inovácie 
               v strojárskej výrobe

D / -
D / -
D / -

D / -
D / -
D / -
D / -
D / -
D / -
D / E

50 / -
50 / -
30 / - 

80 / -
50 / -
60 / -
25 / -
180 / -
25 / -
50 / 100

Termín podania prihlášky:
Termín výberového konania:
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu (IBAN):
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:  
Správa pre prijímateľa:          

31.3.2015 - Bc. štúdium
7.4.2015 - Bc. štúdium
12.6.2015 - Bc. štúdium
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
SK4181800000007000151492
9
0308
meno a priezvisko, študijný 
program uvedený v prihláške, 
stupeň štúdia

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Plán. 
počet

Aplikovaná mechanika
Automatizácia a riadenie strojov 
              a procesov
Automobilová výroba
Bezpečnosť technických systémov
Biomedicínske inžinierstvo
Dopravná technika a logistika
Energetické stroje a zariadenia
Inžinierstvo kvality produkcie
Mechatronika
Počítačová podpora strojárskej výroby
Priemyselné inžinierstvo
Robotická technika
Strojárske technológie
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo,
              poľnohospodárstvo a úpravníctvo
Strojné inžinierstvo
Technika ochrany životného prostredia
Výrobné stroje a zariadenia
Meranie
Spracovanie plastov
Manažment technických a environmen-
               tálnych rizík v strojárstve

D / -
D / -

D / -
D / -
D / E
D / -
D / -
D / E
D / -
D / -
D / E
D / -
D / E
D / -

D / E
D / -
D / -
D / -
D / -
D / -

15 / -
15 / -

25 / -
15 / -
15 / 10
15 / -
10 / -
15 / 10
15 / -
25 / -
25 / 10
15 / -
15 / 10
   - / -

15 / 10
15 / -
15 / -
10 / -
10 / -
15 / -

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Za externé bakalárske štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé inžinierske štúdium je stanovený poplatok 800 eur za akad. rok.



Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická 
fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie 
Elektrotechnická fakulta  svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Tech-
nickej univerzity v Košiciach. 

Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské 
vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu 
ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, 
elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 
150 vysokoškolských učiteľov, z toho 32 profesorov, 35 docentov,  87 odborných asisten-
tov a 6 výskumných pracovníkov. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. 
Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 22 10;  
22 01; 22 00

e-mail: odstud.fei@tuke.sk
kontakt pre zahr. študentov: 
katarina.tomkova@tuke.sk

www.fei.tuke.sk

Fakulta elektrotechniky  
a inFormatiky

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma 
štúdia

Plán.  
počet

Automobilová elektronika
Elektroenergetika
Elektronika
Fyzikálne inžinierstvo moderných 
               materiálov
Hospodárska informatika
Informatika
Kybernetika
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Riadenie elektromechanických 
               systémov
Telekomunikácie

D / -
D / -
D / -
D / -

D / -
D / -
D / -
D / -
D / -
D / E

D / -

30 / -
70 / -
30 / -
10 / -

90 / -
200 / -
70 / -
30 / -
30 / -

50 / 30

70 / -

Termín podania prihlášky:
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
Poplatok za prijímacie konanie: 

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímateľa:

30.4.2015 - Bc. štúdium
12.6.2015 - Bc. štúdium
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
SK8281800000007000151433
042015
0308
meno a priezvisko, študijný 
program uvedený v prihláške, 
stupeň štúdia

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Plán.  
počet

Elektroenergetika
Elektrotechnické inžinierstvo
Fyzikálne inžinierstvo moderných 
               materiálov
Hospodárska informatika
Infoelektronika
Informatika
Kybernetika a informačno-riadiace 
               systémy
Multimediálne telekomunikácie
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Progresívne materiály a technológie 
               v automobilovej elektronike
Umelá inteligencia

D / -
D / E
D / -

D / - 
D / - 
D / - 
D / - 

D / - 
D / - 
D / - 
D / - 

 
D / -

14 / -
4 / 20
0 / -

50 / -
7 / -

128 / -
14 / -

14 / -
4 / -

13 / -
8 / -

15 / -

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov sú vytvorené tak, aby preferovali uchádzačov s kvalitnými matematickými 
vedomosťami a zručnosťami, logickým myslením či významnými výsledkami v rôznych odborných súťažiach. Zvlášť sú bodované aj výsledky 
z externej maturity z matematiky, ktorá je externým, nezávislým, merateľným a porovnateľným kritériom overovania matematických vedo-
mostí a zručností v rámci celého Slovenska všetkých typov škôl.

1. V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu  prislúchajúcich bodov podľa podrobnej tabuľky uvedenej 
v prílohe na www stránke fakulty. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.

2. Všetkým uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE alebo inde v SR bakalársky študijný program, sa určitý počet bodov odráta zo získaných 
bodov na základe počtu rokov neukončených štúdií.

3. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
4. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a ak-

tuálnych kapacitných možností fakulty.
5. O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

1. Prihláška a jej súčasti:

a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:
• v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár ( nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),
• alebo v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme –e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier.

b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:
• klasickou poštou, za dátum do ručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
• osobne doručiť na Študijné oddelenie FEI TUKE,
• výsledky z externej maturity zaslať hneď po ich získaní mailom na adresu uchadzaci.fei@tuke.sk, v termíne najneskôr do 15.05.2015. 

V  prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov o výsledku externej časti písomnej maturity z matematiky (kontrola prebehne 
po doručení kópie maturitného vysvedčenia) bude prihláška uchádzača a aj prípadné rozhodnutie o prijatí považované za neplatné!

c) k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú:
• úradne overené vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou (budú vrátené poštou spolu 

s rozhodnutím),
• úradne overené maturitné vysvedčenie, ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala sa skôr ako v roku 2015, 

t.j. pred podaním prihlášky (bude vrátené poštou spolu s rozhodnutím),
• úradne overený doklad, napr. diplom o relevantnom úspechu na relevantnej súťaži, úspechu, certifikáte,
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• stručný životopis,
• potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je 

zdravotne spôsobilý,
• pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál dokladov a ich neoverenú kópiu, 

originál bude vrátený na mieste po overení,
• výsledky z externej časti maturitnej skúšky z matematiky, ak sa takáto uskutočnila v roku 2015.

2. Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
3. 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. Zreteľahodné dôvody neukončených štúdií je potrebné úradne dokladovať.

4. Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky a to iba prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE. Rozhranie uchádzača 
v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. jej stav spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia 
o prijatí, termíny a miestnosti prijímacích skúšok, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške budú aktual-
izované a zverejňovane na www.fei.tuke.sk

5. V zmysle zákona §58 ods. 10, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase a požadovaným spôsobom infor-
máciu (e-návratka na TUKE), či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže 
ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.

6. Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na FEI TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi 
v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:

a) zaplatiť poplatky príp. školné ku zápisu na štúdium iba bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou),
b) skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
c) nahrať (uploadnúť) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
d) dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania predložením maturitného vysvedčenia z roku 2015.

7. Ďalšie podrobnejšie informácie, príp. zmeny alebo doplnenia budú priebežne zverejňované na www.fei.tuke.sk.

Za externé bakalárske štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé inžinierske štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.



Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, zveľaďovať, uchovávať a šíriť 
poznatky a výsledky vedy a techniky a tým napomáhať vedeckému a technologickému 
rozvoju stavebníctva v záujme formovania prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti 
a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a prínos-
nou vedecko-výskumnou činnosťou. 

Prostredníctvom rôznych projektov sa pre študentov vytvárajú špičkové podmienky 
pre prípravu na ich budúce uplatnenie v praxi, výskumných a vývojových inštitúciách, ale 
aj vo verejnej správe. O úspechoch fakulty svedčí postavenie jej absolventov v popred-
ných národných  aj medzinárodných firmách, čo spätne umožňuje fakulte rozvíjať zmyslu-
plné partnerstvá s inštitúciami z podnikateľskej sféry a verejnej správy. 

Stavebná fakulta kladie dôraz na zvyšovanie kvality vzdelávania aktívnym zapojením 
študentov všetkých stupňov vzdelávania do výskumnej, vývojovej, odbornej aj medz-
inárodnej činnosti fakulty. Študenti využívajú možnosti medzinárodných študijných 
mobilít, zúčastňujú sa medzinárodných súťaží a konferencií, kde získavajú nielen nové 
poznatky, ale aj významné ocenenia.

Významné, grantmi podporené výskumy, prebiehajú v oblasti: mechaniky pretvára-
nia a porušovania betónových, kovových, drevených, plastových a materiálovo kom-
binovaných nosných prvkov a konštrukcií; vývoja silikátových stavebných materiálov; 
tvorby stavebných konštrukcií a architektonického prostredia budov s dôrazom na trvalo 
udržateľné navrhovanie, obnovu a prevádzku budov; experimentálneho overovania envi-
ronmentálne prijateľných a energeticky hospodárnych budov; a v oblasti inovácií prístu-
pov, metód a nástrojov pre efektívne riadenie projektov výstavby.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 4175; 
4176; 4242

e-mail: prodp.svf@tuke.sk
www.svf.tuke.sk

Stavebná Fakulta

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán. 
počet

Pozemné stavby - budovy a prostredie
Inžinierske konštrukcie a dopravné 
               stavby
Environmentálne inžinierstvo stavieb
Technológia a manažment 
               v stavebníctve

D / E
D / E

D / E
D / E

4 / 4
3 / 4

3 / 4
3 / 4

120 / 0
80 / 0

70 / 0
80 / 30

Termín podania prihlášky:
Zasadnutie prijímacej komisie:
Poplatok za prijímacie konanie:      

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:          

30.4.2015
do 15.5.2015
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - internetová prihláška

Štátna pokladnica
7000083493/8180
061050029
0308

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán. 
počet

Tvorba budov a prostredia
Nosné konštrukcie a dopravné stavby
Stavby s environmentálnym určením
Technológia a manažment 
               v stavebníctve

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

2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3

100 / -
30 / -
25 / -

40 / 30

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Za externé štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akademický rok. Za externé štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akademický rok.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), základnou podmienk-
ou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného 
odborného vzdelania. 

SvF na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto: 

• Na každý bakalársky študijný program budú uchádzači prijatí na základe bodového poradia, kde fakulta bude výrazne bonusovať aj dosia-
hnuté výsledky z matematiky zo štúdia na strednej škole. 
Hodnotia sa:
1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole 
2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole 
Uchádzačom, ktorí už študovali na  Stavebnej fakulte TUKE bakalársky študijný program a boli zo štúdia vylúčení, sa určitý počet bodov 
odráta.

• Hodnotenie uchádzačov o bakalárske štúdium podrobnejšie vysvetľuje:
• Informácia „Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016“  
• Tabuľka s prehľadom hodnotiacich kritérií.

Podrobnejšie informácie sú priebežne zverejňované na www.svf.tuke.sk. 

Fakulta ponúka všetky programy aj v anglickom jazyku ako platené pre študentov mimo EÚ, pre študentov z EÚ aj slovenských sú ponúkané 
bezplatne (podmienkou otvorenia štúdia v konkrétnom stupni a programe je minimálny zapísaný počet študentov 3) 

Koordinátor výučby v anglickom jazyku: Ing. Daniela Káposztásová Očipová, PhD., daniela.ocipova@tuke.sk

Inžinierske štúdium:

Termín podania prihlášky: do 15. júna 2015 
Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 15. júla 2015
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka): do 31. júla 2015
Poplatok za jednu prihlášku: 25,00 € papierová prihláška, 20,00 € elektronická prihláška 
Číslo účtu: 7000083493/8180,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050029

UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Pozemné stavby - budovy a prostredie
- konštruktér (v projekcii a vo výrobných firmách), 
- technológ, technik (v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy a územných celkov), 
- v príprave architektonických stavieb a prevádzke budov. 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
- projektant inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, 
- realizátor,
- pracovník skúšobne a laboratória, 
- zamestnanec orgánov štátnej správy a samosprávy/ úradov životného prostredia, 
- správca inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

Technológia a manažment v stavebníctve
- asistent stavbyvedúceho, 
- rozpočtár,
- projektant organizácie výstavby,
- manažér kvality stavby,
- pracovník stavebných odborov štátnej správy a samosprávy, 
- projektant v oblasti stavebných technológií.

Environmentálne inžinierstvo stavieb
- pracovník v  organizáciách správy, prevádzky a riadenia stavieb s environmentálnym určením,
- pracovník v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia,
- pracovník v environmentálnom manažmente výrobných organizácií,
- pracovník v organizáciách ochrany krajiny a prírody,
- projektant  v oblasti technológií tvorby a ochrany ŽP.



Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla rozhodnutím Akademického 
senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 8. júla 1992 s účinnosťou od 1. septembra 
1992. Poskytuje vzdelanie v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie a jej absolventi 
prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora slovenskej ekonomiky 
a v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie 
a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, 
prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom 
poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb 
pre miestnu a regionálnu komunitu. 

Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá sa vzdelávaním v duchu 
demokracie a humanizmu, vedením študentov k tolerancii a k schopnosti kritického 
a tvorivého myslenia, vytváraním podmienkok pre slobodné vedecké bádanie a šírenie 
novovytvorených aj sprostredkovaných poznatkov, ako aj systematickým zapájaním 
sa do medzinárodnej spolupráce, zaradením medzi kvalitné ekonomické fakulty v zjed-
notenej Európe.

Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1000 študentov v dennej a externej forme. 
Štúdium je trojstupňové, po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti 
možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierského štúdia 
získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v od-
bore Financie a Verejná správa a regionálny rozvoj.

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta 
s dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, s širokou ponukou mobilít 
pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky. V rebríčku agentúry ARRA (http://www.arra.sk) 
je dlhodobo na 1. mieste v hodnotení fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Ekonomická fakulta

Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: miroslava.pojerova@tuke.sk

www.ekf.tuke.sk

ekonomická Fakulta

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Plán.  
počet

Školné 
(EUR )

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D / E
D / E

160 / 60
20 / 20

- / 760
- / 760

Termín podania prihlášky:
Termín prijímacieho konania:
Termín rozhodnutia o prijatí:                  
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu (IBAN):                       
Variabilný symbol:          
Konštantný symbol:

31.3.2015 - Bc. štúdium
9.6.2015
12.6.2015
35 EUR - papierová prihláška
30 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
SK29 8180 0000 0070 0015 1417
2015
0308

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D / E
D / E

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, podanie 
prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška + informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium

Na prijímacej skúške môže uchádzač získať z matematiky najviac 49 bodov a z cudzieho jazyka najviac 40 bodov. 

Matematika: 

Na základe žiadosti uchádzača doručenej spolu s maturitným vysvedčením je prijímacia skúška z matematiky nahradená výsledkom externej 
časti maturitnej skúšky nasledovne: percentuálny výsledok externej časti maturitnej skúšky z matematiky krát 0,5 = počet bodov získaných 
z matematiky na prijímacej skúške (príklad: 76,2 percent z externej časti maturitnej skúšky je 76,2 x 0,5 = 38,1, čiže 38 bodov na prijímacej 
skúške na EkF). 

Cudzí jazyk: 

Všetci uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka (anglického, francúzskeho alebo nemeckého).  
O spôsobe prijímania uchádzačov rozhoduje dekan fakulty podľa „Zásad prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium na EkF TUKE“ sch-
válených akademickým senátom fakulty tak, aby sa zabezpečil objektívny výber uchádzačov o štúdium na fakulte:
http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Bc_2015.pdf

Fakulta potvrdí príjem len tej prihlášky, na ktorej bude nalepený doklad o zaplatení poplatku a priložený životopis. Následne bude uchádzačom  
zaslaná informácia o prijímacom konaní s uvedením termínu a miesta prijímacej skúšky.

Prípravné kurzy: 

Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky EkF TUKE v spolupráci s Katedrou jazykov TUKE organizujú pre uchádzačov 
o  štúdium:
Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka (angličtina, nemčina) v jesennom a jarnom termíne. 
Informácie na tel. čísle 055/602 3276.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Financie, bankovníctvo a investovanie

Absolventi sa uplatnia najmä vo vedúcich funkciách bankovej sféry a ďalších finančných inštitúciách, vo finančných útvaroch firiem výrobného 
a obchodného charakteru, v činnosti finančných, daňových a investičných poradcov, v poisťovníctve a verejnej správe. Rovnako nájdu uplat-
nenie v oblasti investovania, správy fondov a v realitných a developerských spoločnostiach.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolventi sa uplatnia najmä ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v sub-
jektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom manažmentom kultúry a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových 
organizáciách. Sú schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušnej úrovne verejnej správy 
a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vlastná špecializácia v rámci študijného programu:

Študent si môže štúdium formovať podľa svojho záujmu výberom voliteľných predmetov:
• štúdium + anglický jazyk (predmety v anglickom jazyku),
• štúdium + francúzsky jazyk (intenzívny kurz francúzštiny, predmety vo francúzskom jazyku),
• štúdium + manažment kultúry (v spolupráci s Fakultou umení).

Medzinárodná skúsenosť – pobyt v zahraničí a/alebo druhý diplom:

• časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu LLP Erasmus – 42 univerzít v Európe a Turecku,
• druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School),
•  druhý diplom vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis). 



Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach,  
jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike. Na základe 
odporúčania expertov OECD a výzvy Ministerstva školstva SR zriadila Technická univerzita 
v Košiciach 9. júla 1992 novú fakultu, situovanú v Prešove s názvom Fakulta odborných 
štúdií. Od roku 1996 bola fakulta premenovaná na Fakultu výrobných technológií TUKE 
so sídlom v Prešove. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy. FVT má k dispozícii dve hlavné 
budovy v ktorých prebieha výučba a disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou. 
Vo všetkých objektoch FVT je zabezpečený bezplatný prístup na internet pomocou 
wifi. Fakulta je nositeľka mnohých národných a medzinárodných projektov, do ktorých 
sú aktívne zapojení aj študenti. Výrazný úspech zaznamenala napr. v hodnotení ARRA 
(7. miesto) ako aj získaním prestížnych ocenení za rok 2013 ako „študentská osobnosť SR“ 
a „cena Samuela Mikovíniho“, ktoré udeľuje MŠ SR. Fakulta vychováva absolventov plne 
pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia 
sa v praxi. 

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove 
podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytova-
nia študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských 
jedálňach. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníc-
tvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapo-
jená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich 
fakultami v zahraničí.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta výrobných technológií

Bayerova 1, 080 01 Prešov

Študijné oddelenie: 055/602 6384
055/602 6389

e-mail: studijne.fvt@tuke.sk
www.fvt.tuke.sk

Fakulta výrobných  
technológií

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Plán.  
počet

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií 
Manažment (riadenie) výroby
Navrhovanie technických zariadení
Monitoring a diagnostika 
                     technických zariadení
Procesná technika

D / -
D / E
D / E
D / -
D / -

D / -

75 / -
120 / 40
90 / 40
25 / -
50 / -

50 / -

Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:          
Konštantný symbol:

30.4.2015 - Bc. štúdium
19.6.2015
35 EUR - papierová prihláška
30 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
7000151468/8180 
223001
0558

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Plán.  
počet

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Riadenie (manažment) výroby
Monitoring a diagnostika 
                     technických zariadení

D / -
D / E
D / E
D / -

50 / -
80 / 30
75 / 30
40 / -

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Za externé štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akademický rok.

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

• celkové výsledky štúdia na strednej škole,
• úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže,
• výsledky štúdia matematiky na strednej škole,
• úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na TUKE.

Podľa počtu získaných bodov je určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty ro-
zhodne o počte prijatých uchádzačov. Automaticky budú prijatí na štúdium uchádzači, ktorí sa aspoň 2x úspešne zúčastnili na krajskom alebo 
celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády. Prijímacie skúšky sa nekonajú.

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške priložiť:
• úradne overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy 1-3 ročník (vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie doložia 

uchádzači po ukončení stredoškolského štúdia, vysvedčenia nie je nutné dokladať ak je pravdivosť výsledkov v prihláške potvrdená absol-
vovanou strednou školou),

• životopis,
• doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je 

nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

• ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia.

Podľa poradia váženého priemeru bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty 
rozhodne o počte prijatých uchádzačov. Prijímacie skúšky sa nekonajú.

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške priložiť:
• životopis,
• kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
• výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch potvrdený fakultou TU v Košiciach, resp. vysokou školou.

Výška poplatku za prijímacie konanie:
• papierová prihláška - 25 €,
• elektronická prihláška - 20 €.

Termín podania prihlášky: 29.5.2015

PROFIL ABSOLVENTOV BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Výrobné technológie
Absolvent ovláda problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, má znalosti o výrobných tech-
nológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení, dokáže zabezpečovať chod 
výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre. 

Počítačová podpora výrobných technológií
Absolventi študijného programu sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať s počítačovou podporou, vykonávať 
počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC riadené výrobné stroje, simulovať činnosť a projektovať 
výrobné pracoviská s počítačovou podporou. 

Manažment (riadenie) výroby
Absolvent je špecializovaný na oblasť takých úloh riadenia výroby, akými sú operatívne plánovanie a riadenie výroby. Disponuje  potreb-
nými znalosťami z oblasti finančného manažmentu podniku, ktoré vie tvorivo uplatňovať za účelom ekonomizácie výroby pri zachovaní 
požadovanej kvality výroby. Má znalosti z výrobnej logistiky a ovláda nástroje riadenia kvality produkcie. 

Navrhovanie technických zariadení
Absolventi majú základné znalosti z teórie, stavby a riadenia výrobných strojov a zariadení a ich aplikácií na konkrétne technologické a pre-
vádzkové podmienky. Súčasne dokážu analyzovať a riešiť problematiku navrhovania jednoduchších technických zariadení, prevádzkovania 
výrobnej techniky súvisiacu s jej montážou, oživovaním, programovaním a zoraďovaním, realizáciou meraní, diagnostikou a servisom. 

Procesná technika
Absolventi dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Poznajú 
techniku na spracovanie a recykláciu tuhých a tekutých odpadov. Uplatnia sa v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, 
ČOV, riadení skládok odpadov. 

Monitoring a diagnostika technických zariadení
Absolventi študijného programu majú potrebné znalosti a schopnosti aplikačno-teoretického charakteru so zameraním na prevádzku tech-
nických zariadení, meranie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis TZ. Má i doplnkové 
a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technic-kých materiáloch a ich 
skúšaní, ale i o  základoch ekonomiky, priemyselnej psychológie, etiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. 



Fakulta umení TUKE za 15 rokov svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou um-
eleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Peda-
gogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú 
bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte.

Hlavným cieĺom je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej 
činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti a aby 
sa stali kreatívnym impulzom aj pre svoje okolie.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta umení

Watsonova 4, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2170; 
602 2171

e-mail: iveta.patlevicova@tuke.sk; 
monika.gillingerova@tuke.sk

www.fu.tuke.sk

Fakulta umení

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán. 
počet

Architektúra a urbanizmus
Dizajn
Voľné výtvarné umenie

D
D
D

4
4
4

16
16
16

Termín podania prihlášky:
Termín prijímacích skúšok:                 
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:          
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímateľa:

30.11.2014
01-02/2015 (podľa štud. programu)
35 EUR - papierová prihláška
30 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
7000151441/8180 
20152016
88999
0308
meno uchádzača

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán. 
počet

Architektúra a urbanizmus
Dizajn
Voľné výtvarné umenie

D
D
D

2
2
2

12
12
12

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Študijný program architektúra a urbanizmus:
Študijný program dizajn:
Študijný program voľné výtvarné umenie:

26.1. – 27.1.2015
2.2. – 3.2.2015, 5.2. – 6.2.2015
9.2. – 10.2.2015, 12.2. – 13.2.2015

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá 
sa koná v termíne január, február. Ak uchádzač má záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý 
študijný program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný program.

Prijímacia skúška + informácie o prijímacom konaní:

Zameranie prijímacích talentových skúšok:
• základné vedomosti z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematika  a priestorová predstavivosť (iba ŠP architektúra a urbanizmus) 

– písomné testy.

Praktické preukázanie talentu:
• kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu (zátišie pre program Architektúra),
• riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného študijného 

programu,
• osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

Postup do 2. kola talentových skúšok: min. 2500 bodov

Prijímacie talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové.  

Študijný program “Architektúra a urbanizmus”

Uchádzači si prinesú:
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu/ min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom obale formátu A1, pomocný 
materiál_ písacie potreby, orezávač, nožnice, lepidlá, pravítka, trojuholník, kresliace pomôcky /ceruzky, uhlíky, pastelky, tuš a pod./, špendlíky 
a pripínačky, temperové farby, štetce, farebné papiere, lepiace pásky, a materiál na koláž, nite, špagát, špachtle na modelovanie, pracovný plášť 
a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

Študijný program “Dizajn”

Uchádzači si prinesú:
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu/ min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom obale, pomocný materiál: písa-
cie potreby, orezávač, nožnice, lepidlá, pravítka, trojuholník, kresliace pomôcky /ceruzky, uhlíky, pastelky, tuš a pod./, špendlíky a pripínačky, 
temperové farby, štetce, farebné papiere, lepiace pásky, a materiál na koláž, nite, špagát, špachtle na modelovanie, pracovný plášť a ďalšie 
pomôcky podľa vlastného uváženia.

Študijný program „Voľné výtvarné umenie”

Uchádzači si prinesú:
občiansky preukaz, domáce práce /kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu, video, filmy na CD alebo DVD/ min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom 
obale, pomocný materiál: rysovaciu dosku formátu A2, písacie potreby, orezávač, nožnice, lepidlá, pravítka, trojuholník, kresliace pomôcky /
ceruzky, uhlíky, pastelky, tuš a pod./, špendlíky a pripínačky, temperové farby, štetce, farebné papiere, lepiace pásky, a materiál na koláž, nite, 
špagát, špachtle na modelovanie, pracovný plášť a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

Technické odporúčania:

ateliér súčasného obrazu,

ateliér grafiky a experimentálnej tvorby
• kresba hlavy podľa živého modelu,
• téma podľa zadania.

ateliér sochy a slobodnej kreativity 
• modelovanie hlavy podľa živého modelu,
• kresba hlavy podľa živého modelu.

ateliér nových médií 
• klasický fotoaparát: zabezpečiť si vyvolanie 12 fotografií 9x13cm v deň talentových skúšok,
• digitálny fotoaparát:  vytlačenie 12 fotografií 9x13cm bude zabezpečené katedrou,
• video/flash/web – zabezpečiť si prenosný počítač, CD alebo DVD médiá,
• iná technická podpora na realizáciu témy.

Talentovej skúške vyhovel: min. 5000 bodov.

Poradie uchádzačov pre prijímanie na štúdium je dané súčtom aritmetických priemerov hodnotenia všetkých prítomných členov komisie 
pre talentové skúšky. Zverejnenie kódov uchádzačov a ich umiestnenia v druhom kole TS na internetovej stránke fakulty sa môže vykonať až 
po odovzdaní zápisnice s podpisom predsedu komisie. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia podľa kapacitných možností 
fakulty.

Podrobnejšie informácie: http://www.fu.tuke.sk/wp-content/uploads/2014/09/Podmienky_prijatia_I_stupen_2015_2016.pdf.



Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek 
zdanlivo krátkej dobe existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave pilotov a leteckých 
špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských. Letecká fakulta sa hlási k  tradícii Vojen-
skej leteckej akadémie gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá zabezpečovala 
vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu vyše 30 rokov. 

Hlavným poslaním Leteckej fakulty je prispievať k plneniu poslania Technickej univerz-
ity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky. Najdôležitejšou súčasťou 
jej poslania je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie 
a celoživotné vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti leteckého 
strojárstva, leteckej elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, ri-
adenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej problematiky. Letecká fakulta 
získala osvedčenie Leteckého/Dopravného úradu Slovenskej republiky o odbornej spô-
sobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov, pracovníkov riade-
nia letovej prevádzky a osvedčenie „Organizácia pre výcvik údržby podľa ČASŤ 147“, ktoré 
ju oprávňuje pripravovať letecký technický personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy 
Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Letecká fakulta poskytuje letecké vysokoškolské vzdelávanie v jeho všetkých troch 
stupňoch – bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, v dennej aj externej forme 
štúdia. 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letecká fakulta

Rampová 7, 041 21 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 6102
e-mail: studijne.lf@tuke.sk

www.tuke.sk/lf

letecká Fakulta

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA

Bakalárske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán.  
počet

Riadenie leteckej dopravy *
Profesionálny pilot
Pracovník riadenia letovej prevádzky
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy

D / E
D / -
D / -
D / -
D / -

3 / 4
3 / -
3 / -
3 / -
3 / -

200 / 50
20 / -
30 / -
60 / -
60 / -

Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o výsledku 
prijímacieho konania:                  
Poplatok za prijímacie konanie:         

Bankové spojenie:         
Číslo účtu:                       
Variabilný symbol:          
Konštantný symbol:

12.6.2015 - Bc. štúdium

26.6.2015 - Bc. štúdium
25 EUR - papierová prihláška
20 EUR - elektronická prihláška

Štátna pokladnica
7000201621/8180 
55903
0308

Inžinierske štúdium Forma  
štúdia

Dĺžka 
štúdia

Plán.  
počet

Riadenie leteckej dopravy **
Prevádzka lietadiel
Senzorika a avionické systémy

D / E
D / -
D / -

2 / 3
2 / -
2 / -

130 / 40
25 / -
25 / -

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

* v externej forme platené štúdium 550 EUR / ak. rok
** v externej forme platené štúdium 750 EUR / ak. rok

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stred-
ného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE 
(e-prihláška – vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF. Letecká fakulta 
uprednostňuje a odporúča uchádzačom podať e-prihlášku prostredníctvom informačného systému MAIS:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť 
uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

Spôsob výberu uchádzačov na bakalárske štúdium

Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční pre každý študijný program osobitne, výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole 
a ich bodového umiestnenia v rebríčku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium. Zvýhodnení budú 
absolventi strednej školy, ktorí maturovali z matematiky. Prijímacia skúška sa nevykonáva.

ŠPECIFICKé PoDMIENKy PRIjATIA NA ŠTUDIjNý PRoGRAM PRoFESIoNálNy PIloT

Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu Profesionálny pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) 
do 31.8.2015 a získanie kladného stanoviska leteckej lekárskej komisie o zdravotnej spôsobilosti pre daný druh leteckej činnosti. Požaduje sa 
minimálne letecká zdravotná klasifikácia 2. triedy (odporúča sa 1. trieda). Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravot-
níckych zariadeniach, respektíve u poverených lekárov (pozor na dlhšie objednávacie termíny): 

http://www.caa.sk/pdf/personal/lekar_zariadenie.pdf

http://www.lvn.sk/index.php/sk/pokyny-klientom.html

Súčasťou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je praktický letecký výcvik, ktorý je vykonávaný v partnerských leteckých školách. 
Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň výcviku súkromného pilota lietadiel 
PPL(A). Je však možné a veľmi vhodné pokračovať vo výcviku až do úrovne CPL(A) a CPL(A)/IR, MEP(L), prípadne je možné uzavrieť zmluvu 
na integrovaný kurz CPL(A) a CPL(A)/IR. Uchádzači, ktorí už získali leteckú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných 
kategóriách lietadiel), budú v rámci prijímacieho konania posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. 
Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových  organizáciách Leteckej fakulty alebo v schválených výcvikových 
organizáciách (ATO). Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.sk.

ŠPECIFICKé PoDMIENKy PRIjATIA NA ŠTUDIjNý PRoGRAM PRACoVNíK RIADENIA lEToVEj PREVáDZKy

Pre študijný program Pracovník riadenia letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky (pre výkon služby riadenia 
sa vyžaduje letecká zdravotná klasifikácia 3. triedy), ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný program.

Úplné informácie o prijímacom konaní na všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania: 

http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=202

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi Leteckej fakulty nachádzajú pracovné uplatnenie v slovenských ako aj zahraničných leteckých spoločnostiach, podnikoch 
a inštitúciách a v organizáciách zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou leteckej a zabezpečovacej techniky. Ich vzdelanie im vytvára 
predpoklady aj na širšie uplatnenie sa v manažérskych, elektrotechnických, strojárskych a počítačových firmách, v automobilovom priemysle, 
vo verejnej a štátnej správe, v oblasti zahraničného obchodu, vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR a pod.

Ďalšie informácie o uplatnení absolventov podľa zamerania študijných programov nájdu záujemcovia na internetovej stránke:
www.tuke.sk/lf.



Kariéra Volkswagen Slovakia

Motor pre tvoju kariéru
Náš Trainee program je určený absolventom VŠ technického a ekono-
mického smeru. V rámci neho ti ponúkame: prácu v projektových tímoch, 
možnosť rozvíjať odborné znalosti, zahraničnú stáž v niektorom zo závodov 
koncernu Volkswagen, jazykové vzdelávanie, PC kurzy, interaktívne školenia, 
zaujímavé platové podmienky, dovolenkový a vianočný príspevok, rozsiahly 
sociálny program.

Trainee program vo Volkswagen Slovakia

Ak ukončíš štúdium v roku 2014, hovoríš dobre po nemecky, 
resp. po anglicky, daj nám o sebe vedieť! Registruj sa do 31. marca 
2014 na www.volkswagen.sk / Voľné pracovné pozície / Trainee

Kariéra Volkswagen Slovakia

Motor pre tvoju kariéru
Náš Trainee program je určený absolventom VŠ technického a ekono-
mického smeru. V rámci neho ti ponúkame: prácu v projektových tímoch, 
možnosť rozvíjať odborné znalosti, zahraničnú stáž v niektorom zo závodov 
koncernu Volkswagen, jazykové vzdelávanie, PC kurzy, interaktívne školenia, 
zaujímavé platové podmienky, dovolenkový a vianočný príspevok, rozsiahly 
sociálny program.

Trainee program vo Volkswagen Slovakia

Ak ukončíš štúdium v roku 2014, hovoríš dobre po nemecky, 
resp. po anglicky, daj nám o sebe vedieť! Registruj sa do 31. marca 
2014 na www.volkswagen.sk / Voľné pracovné pozície / Trainee

Spoznaj Trainee program Volkswagen 
Slovakia
Hľadáme do Trainee programu teba, čerstvého absolventa VŠ technického alebo ekonomického zamerania, so záujmom o rozvoj 

odborných znalostí a profesijný rast.

V našom Trainee programe zažiješ:

• práca na podnikových projektoch,

• spoznáš procesy v najväčšej automobilke na Slovensku,

• budeš rotovať vo výrobných i v nevýrobných oblastiach,

• absolvuješ interaktívne školenia a jazykové kurzy, 

• vyšleme ťa na zahraničnú stáž v rámci koncernu Volkswagen.  

Čo od teba očakávame? Flexibilitu, zodpovednosť, tímovosť, záujem o odborný rast či aktívnu znalosť cudzieho jazyka – ideálne nemčiny. 

Výberové konanie zamerané na osobnostné a jazykové predpoklady prebehne v marci až júni.

Prihlás sa a využi šancu stať sa členom tímu najväčšej firmy na Slovensku. Ak ukončíš štúdium v roku 2014, hovoríš dobre po nemecky 

alebo po anglicky, tešíme sa na teba! Registruj sa do 31. marca 2014 na www.volkswagen.sk / Voľné pracovné pozície / Trainee. 

Lukáš Šterba
Hoci sa o Trainee programe dozvedel počas štúdia, nestihol termín prihlášky a preto sa zamestnal v inej spoločnosti. O rok to vyšlo a teraz 

môže porovnávať: „V predchádzajúcej práci som fungoval v takom uzavretom, zabehnutom kruhu. Teraz mám možnosti získavať široký 

rozhľad, postupne sa učiť, čo hodnotím ako obrovskú výhodu oproti ostatným absolventom. Trainee program je úžasný v tom, že človek 

po štúdiu má priestor vnikať do praxe postupnými krokmi.“ V rámci rotácie je dnes v pilotnej hale, v e-labore. Učí sa analyzovať diely 

a tiež spoznáva úzku spoluprácu s jeho základným oddelením, ktorým bola kvalita nakupovaných dielov.

Katarína Belačková
S Volkswagenom sa stretla prvýkrát v treťom ročníku, keď sa rozhodla vypracovať bakalársku prácu práve v najväčšej automobilke 

Slovenska. A vtedy sa dozvedela aj o Trainee programe. Dva týždne vo výrobe sa jej zdali dlhé a ešte mesiac sa z nich spamätával chrbát 

i ruky „Bola to nenahraditeľná skúsenosť. Keď som v diplomovke riešila optimalizáciu pracoviska a mala navrhnúť takt, chcela som využiť 

na 100 % celú minútu. V praxi som však pochopila realitu, že treba brať do úvahy aj ľudský faktor,“ vysvetľuje Katka. Pochvaľuje si aj 

skúsenosti v základnom oddelení kvality nakupovaných dielov, rôznorodosť práce a dôveru, ktorú jej dala šéfka pri samostatnom riešení 

úloh.

Martin Babuška
Jeho prvé úvahy pracovať raz vo Volkswagene začali už na gymnáziu. O Trainee programe sa dozvedel počas bakalárskeho štúdia, 

počas ktorého zažil aj exkurziu v bratislavskom závode. „Páčila sa mi čistota a perfektná organizácia. Všetko má svoj poriadok, čo mi je 

sympatické, lebo len tak sa dá fungovať bez zbytočných úrazov a zabezpečiť produkciu na vysokej úrovni,“ spomína Martin. Počas praxe 

v základnom oddelení, ktorým bolo KVP a produkčný systém, začal vnikať do tajov workshopov. Získaval prehľad o práci moderátora 

s ľuďmi, jeho vystupovaní, potrebe širokého prehľadu a schopnosti presvedčiť o tom, že všetko sa dá zlepšiť. „Je to pre  mňa pocta, že som 

dostal možnosť začať pracovať s najlepším hráčom na trhu,“ hovorí.

Ákos Haramia
O Trainee programe sa dozvedel od rodiny a podľa jeho slov neváhal ani sekundu: „Keďže Volkswagen Slovakia je atraktívnym zamest-

návateľom, pokladal som túto možnosť za raketový štart v práci.“ Prvýkrát prišiel do fabriky na pohovor do assessment centra a jeho 

veľkosťou bol ohromený. „Taký kolos som dovtedy nevidel,“ hovorí. S úsmevom spomína na dva týždne výrobnej prace na montáži SUV 

po nástupe: „Na jednom takte som mal montovať sedačkové konzoly. Myslel som, že je to úplne jednoduché, veď sú to len štyri skrutky... 

Asi som bol dosť pomalý, lebo po pár minútach ma poslali oblepovať nárazníky. V praxi som zistil, že práca ľudí vo výrobe je náročná a je 

ich za čo obdivovať.“ Jeho vedúci vo finiš centre mu je po všetkých stránkach pri projektoch nápomocný.
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Absolvent bez praxe je pre nás „tabula rasa“

Ako získať skúsenosti s najmodernejšími technológiami?

Trainee program na európskej úrovni

uchádzačov. Kvalitných ľudí však nikdy nie je dostatok. Čo nám trochu chýba u študentov a absolventov sú cudzie jazyky, najmä nemčina. 
Často sa stretávame aj s tým, že im chýba reálny pohľad do praxe. To ako vyzerá skutočný pracovný život.

Čím je Volkswagen Slovakia tak atraktívny? 
Volkswagen investuje do svojich budúcich zamestnancov ešte predtým, ako prekročia brány závody. Do talentov, ktoré vidíme nielen 
na vysokých, ale i stredných školách. Máme atraktívny sociálny program s množstvom benefitov, jazykové kurzy, školenia v rámci závodu 
i mimo neho. 13. a 14. plat, príspevky na dovolenky, bezúročné pôžičky na bývanie a množstvo ďalších. A nadpriemerné mzdy. A veľkou 
výhodou našej firmy sú aj moderné technológie svetovej úrovne. Či už najväčší lis koncernu Volkswagen, jednu z najmodernejších karosár-
ní automobilového priemyslu súčasnosti, či zažiť výrobu piatich značiek pod jednou strechou. A pre zákazníkov z celého sveta.

Získať prax počas štúdia nie je jednoduché. Ponúka Volkswagen Slovakia prax už počas štúdia? A čo študenti, ktorí sú z Košíc? 
Pre študentov realizujeme program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle. Každoročne sa do neho zapájajú aj študenti z Technickej 
univerzity Košice. Naši odborníci prednášajú na fakultách, potom pozývame študentov priamo do bratislavského závodu. Prezrú si 
výrobu, získajú bližšie informácie o firme. Následne ponúkame odbornú prax a šiesti študenti získajú celoročné štipendium. Študenti 
IngA programu zároveň tvoria určitú základňu pre náš Trainee program, jeden z najlepších a najatraktívnejších trainee programov 
na Slovensku. Študenti z východného Slovenska často absolvujú platenú odbornú prax absolvovať napríklad v letných mesiacoch. Je 
to program určený aj pre nich.

Je prax pri uchádzaní sa o prácu pre Volkswagen Slovakia dôležitá? 
Jednoznačne. Pre nás je lepší bakalár s praktickými skúsenosťami, ako inžinier bez praxe. Uchádzač bez akejkoľvek praxe je pre nás 
„tabula rasa“. Práve IngA program je pre študentov dverami k tomu, zistiť ako to v praxi funguje. Už počas štúdia treba hľadať možnosti 
ako zažiť skutočný pracovný život. Pomôže to aj z hľadiska kontaktov a networkingu.

Čo by ste odporučili študentom, ktorí chcú získať prax vo Volkswagen Slovakia, či zapojiť sa do niektorého z programov? 
Sledovať náš facebook a web. Vynikajúcu príležitosť na priamy kontakt s nami budú mať študenti v marci 2015, v rámci Unitagu. Už 
teraz sa naň môžu registrovať - http://www.registrovat.sk/unitag a získať tu ďalšie informácie. Odporúčal by som venovať sa jazykom, 
v našom prípade najmä nemčine. Práve tu vidíme často nedostatky a zasa výhodu uchádzačov, ktorí ju ovládajú. Aj keď angličtina má 
na Slovensku prvé priečku, netreba zabúdať, že najviac zahraničných investorov na Slovensku je z nemecky hovoriaceho prostredia. 
Zaujímajte sa o nové trendy, vývoj, výskum v technike. A zdôrazniť musím isté sebavedomie. Slováci sú šikovní, treba si veriť! Dôležité je 
mať pred sebou stanovený aj určitý cieľ. Tak ako má koncern Volkswagen stanovený cieľ byť do roku 2018 jednotka na trhu v rámci sveta, 
každý študent by mal mať stanovený aj svoj vlastný cieľ.

O možnostiach študentov nájsť si atraktívne zamestnanie a výzvach, ktoré ich čakajú, sme sa rozprávali 
s Milanom Petrušom, šéfom oddelenia Vzdelávacie projekty / personálny marketing Volkswagen Slovakia.

„Cieľom projektu IngA je podporiť technické vzdelávanie na Slovensku a rozvíjať vzťahy so slovenskými univerzitami. Študentom ponúkame 
možnosť zažiť atmosféru a vzdelávanie priamo v prostredí automobilového závodu, priamo s našimi odborníkmi,“ vysvetľuje Gabriela 
Ďubjaková, vedúca IngA programu Volkswagen Slovakia (VW SK).
Projekt IngA – Inžinier automobilového priemyslu pozostáva z piatich častí. Prvou je prednáška na pôde univerzity. Na TU KE sa uskutoč-
nila 4. novembra. Na tému - Faktory úspechu veľkosériovej výroby vo Volkswagen Slovakia - sa s publikom porozprával vedúci košického 
závodu VW SK pán Ľuboš Zachar.
Študenti, ktorí sa tejto prednášky zúčastnia môžu absolvovať celodennú návštevu v bratislavskom závode VW SK na podujatí s názvom 
Uni Tag. Zo všetkých študentov, ktorí sa na projekte IngA zúčastnia bude vybraných 20 najlepších, ktorí získajú odbornú prax. Aj z týchto 
študentov si spoločnosť VW SK vyberá najlepších do atraktívneho Trainee programu.

Bližšie informácie nájdete na: http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informacie_pre_uchadzacov/studenti/inga_program.html 

Cieľom programu je pripraviť špecialistov pre odborné útvary a manažérsky dorast. V prvej fáze trainees pôsobia na odbornom útvare. 
„Rovnako ako noví pracovníci prejdú najprv školeniami v našich tréningových centrách pre nových zamestnancov a potom budú pracovať 
niekoľko dní priamo vo výrobe,“ vysvetľuje Katarína Petruľáková, projektová vedúca Trainee programu VW SK. Počas rotácie získajú 
prehľad o procesoch a systémoch používaných pri výrobe vozidiel, ktoré im vysvetlia odborníci z jednotlivých oblastí.
V druhej fáze programu budú trainees pracovať na projektoch a úlohách svojho cieľového oddelenia a absolvujú rôzne školenia 
a jazykové kurzy. Na záver budú vyslaní na minimálne mesačnú stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen. „Budú 
pôsobiť na odborných útvaroch, kde získajú ešte hlbší prehľad o svojej budúcej práci a nadviažu potrebné kontakty v koncerne VW. Naši 
trainees už absolvovali stáže v Nemecku, Portugalsku, či Brazílii,“ dodáva K. Petruľáková. Trainees po ukončení programu pokračujú 
v spoločnosti ako zamestnanci na vybraných oddeleniach, pričom mnohí z nich môžu neskôr postúpiť na manažérsku pozíciu.

Prihlášky do Trainee programu Volkswagen Slovakia je možné podať do 31. marca 2015. Viac informácií nájdete na: 
http://sk.volkswagen.sk/sk/kariera/informacie_pre_uchadzacov/absolventi.html

Ukončiť školu nielen s diplomom, ale aj s praxou v odbore je v dnešnej dobe pre zamestnávateľov 
pri hľadaní ľudí čoraz dôležitejšie. Volkswagen Slovakia v tomto roku odštartoval už ôsmy ročník jedinečného 
vzdelávacieho projektu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle. Študenti v ňom môžu získať praktické 
skúsenosti v najmodernejšej automobilke na Slovensku, ale aj sieť kontaktov.

Trainee program Volkswagen Slovakia patrí k najlepším programom tohto typu na Slovensku. V rámci neho 
sa môžu absolventi uchádzať o pozície trainees na rôznych oddeleniach firmy od výroby vozidiel, cez nákup, 
logistiku, zabezpečenie kvality, finančné a personálne oddelenie, až po IT  oddelenie.

Má najväčšia automobilka na Slovensku 
záujem aj o študentov, alebo prijímate len 
ľudí s praxou? 
Volkswagen Slovakia každoročne prijíma 
približne 40 nových zamestnancov 
s vysokoškolským vzdelaním prvého, či 
druhého stupňa. Dvadsať z nich sú čerství 
absolventi, ktorých prijímame do Trainee 
programu. Hľadáme najmä absolventov 
z technických odborov, ako strojárstvo, 
elektrotechnika, IT, ale aj ekonomiky.

Máte dostatok uchádzačov? 
VW SK je najatraktívnejší zamestnávateľ 
v priemysle a tretí najatraktívnejší zamest-
návateľ po Google a J&T na Slovensku. 
Takže aktuálne nepociťujeme nedostatok 




