
PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM  

NA FAKULTE VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ TUKE SO SÍDLOM V PREŠOVE  

PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 

V súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Poriadkom prijímacieho konania Technickej univerzity 

v Košiciach, ktorý tvorí prílohu č.1 k Štatútu Technickej univerzity, vyhlasujem podmienky prijatia na 

štúdium na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove pre 

akademický rok 2023/2024 nasledovne: 

 

SPÔSOB USKUTOČNENIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijného programu druhého stupňa 

vysokoškolského vzdelávania) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa 

vysokoškolského vzdelávania. FVT TUKE so sídlom v Prešove na základe §57 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje ďalšie podmienky na prijatie na 

štúdium v jednotlivých študijných programoch. 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

• termín podania prihlášok  do 30.06.2023 

 

VÝŠKA POPLATKU ZA ČINNOSTI SPOJENÉ S PRIJÍMACÍM KONANÍM 

• elektronická prihláška: 20,- € 

• papierová prihláška: 30,- €  

• výška školného za štúdium plateného študijného programu v externej forme za akademický rok:

   500,- €                   

               

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468 

Variabilný symbol: 223001 

Konštantný symbol: 0558 

Pri platbe je potrebné uviesť text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v 

prihláške, stupeň štúdia.  

  

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

Uchádzač o inžinierske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove musí mať 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 v jednotlivých 

študijných programoch. 

Prijímacie skúšky sa nekonajú 

  



 

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ 

• životopis, 

• kópiu 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. inou vysokou školou. 

 

PRIJÍMACIA KOMISIA 

O prijatí bude rozhodovať dekan FVT na základe odporúčania Prijímacej komisie FVT, ktorá má 

nasledovné zloženie: 

Predseda:  prodekanka pre vzdelávanie  

Členovia:  predseda AS FVT 

študijná referentka 

 

POČTY PRIJÍMANÝCH ŠTUDENTOV NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

študijný odbor Strojárstvo, denné štúdium 

 

Názov študijného programu Plánovaný počet prijatých uchádzačov 

Počítačová podpora výrobných technológií 80 

Inteligentné technológie v priemysle 30 

Technológie automobilovej výroby 50 

Obnoviteľne zdroje energie  30 

Priemyselný manažment 60 

 

MIMORIADNE TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Dekan môže vyhlásiť  mimoriadne termíny prijímacieho konania.  Mimoriadny termín prijímacieho 

konania je určený pre ďalších uchádzačov o štúdium podľa určitého študijného programu, ak sa na tento 

študijný program neprihlásil dostatočný počet uchádzačov. 

 

PRIJÍMANIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV - SAMOPLATCOV 

O dátume prijímacieho konania, spôsobe jeho uskutočnenia a počte prijatých zahraničných študentov – 

samoplatcov rozhodne individuálne dekan fakulty. 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove 

Bayerova 1, 080 01 Prešov 

Telefón: 055 602 6452 

Študijné oddelenie: 055 602 6384, 055 602 6389 

e-mail: daniela.kristufkova@tuke.sk 

 tatiana.pellova@tuke.sk    

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.  

dekan FVT TUKE 
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