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Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia do prvých 
ročníkov štúdia na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne                  
 v akademickom roku 2022/2023 

(prerokované a schválené na zasadnutí AS FPT v Púchove dňa 17.06.2021) 
 

1. Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne (Ďalej len FPT 
TnUAD) v súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyhlásil prijímacie 
konanie na akreditované študijné programy pre akademický rok 2022/2023 a schválil 
nasledovné počty študentov do prvých ročníkov v I., II. a III. stupni štúdia (Tab.1).  
 

Tabuľka 1  Ponuka akreditovaných študijných programov pre ak. rok 2022/2023 

Akreditovaný študijný 
program 

Oblasti zamerania ŠP Titul 
Forma 
štúdia 

Dĺžka štúdia 
v akademický

ch rokoch 

Plánovaný 
počet 

prijatých                 
do 1. roč. 

Počítačová podpora 
materiálového inžinierstva 

- Bc. D*   3 15 

Materiálové inžinierstvo 

• Materiály a environmentálne 
inžinierstvo 

• Materiály a technológie 

• Materiály a dizajn 

Bc. D*  3 45 

Materiálové inžinierstvo 

• Kovové materiály 

• Anorganické materiály 

• Polymérne materiály 

• Textilné materiály  

• Environmentálne 
inžinierstvo 

• Počítačová podpora 
materiálového inžinierstva 

• Materiály a dizajn 

Ing. D*  2 35 

Materiály - PhD. D*  4 
podľa aktuálnej 

kapacity 

Pozn.:  D* – denná forma štúdia 
  
Bližšie informácie sú zverejnené na www.tnuni.sk,  www.fpt.tnuni.sk 

 
Štúdium je určené nielen pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium 
v pracovných dňoch a môžu sa   zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka 
do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom, ale  je vhodné aj  pre študentov, ktorí sa 
s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo 
sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch,  pre 
nich sa výučba uskutočňuje blokovo.  
 

 
2. Dekan fakulty vymenuje komisiu pre prijímacie konanie v zložení: predseda komisie a 

členovia komisie, ktorá preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium na FPT TnUAD.  
 

http://www.fpt.tnuni.sk/
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3. Základné podmienky prijatia 
 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (I. stupeň) je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

 
Uchádzači o denné bakalárske štúdium v  študijných programoch  Počítačová podpora 
materiálového inžinierstva a Materiálové inžinierstvo budú prijatí bez prijímacích skúšok 
na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, 
odborných aktivít zo strednej školy a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie. 

 
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia 
študentov SR, ďalej sa vyžaduje povolenie študovať na území Slovenskej republiky a 
ovládanie slovenského jazyka slovom i písmom. 
 
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (II. stupeň) je získanie 
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia).  
 
Uchádzači o denné inžinierske štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo 
budú prijatí na základe výberového konania  podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho 
štúdia na vysokých školách  technického alebo prírodovedného zamerania, po splnení 
všetkých náležitostí uvedených nižšie. 
 
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia 
študentov SR, ďalej sa vyžaduje povolenie študovať na území Slovenskej republiky a 
ovládanie slovenského jazyka slovom i písmom. 
 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (III. stupeň) je získanie 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (absolvovanie inžinierskeho štúdia).  
 
Uchádzači o denné doktorandské štúdium v študijnom programe Materiály budú prijatí 
na základe výsledkov prijímacieho pohovoru a po splnení všetkých náležitostí uvedených 
nižšie. 
 
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia 
študentov SR. 
 
 
 

4. Povinné náležitosti prihlášky 
 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej 

školy, 
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia,  

Tieto dokumenty je potrebné odoslať na adresu:  
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Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, ul. I. Krasku 
491/30, 020 01 Púchov, 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 
prevodom). 

 
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT), 
• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom (netýka sa 

absolventov FPT), 
• dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia (netýka sa absolventov FPT), 

Tieto dokumenty po potvrdení prihlášky je potrebné odoslať na adresu:  
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, ul. I. Krasku  
491/30, 020 01 Púchov, 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 
prevodom). 

 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT), 
• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa – diplom (netýka sa 

absolventov FPT), 
• dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov štúdia (netýka sa absolventov FPT), 
• životopis, 

 Tieto dokumenty po potvrdení prihlášky je potrebné odoslať na adresu:  
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne, ul. I. Krasku  
491/30, 020 01 Púchov, 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 
prevodom). 

 
Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home 
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú uchádzačovi systémom 
vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 
dní od poslania e-prihlášky. 
 
V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle 
prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na 
e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného 
príkazu. 
 
5. Komisia skontroluje všetky materiály pre prijímacie konanie, ktoré pripraví Študijné 

oddelenie FPT. Vyhodnotí prijímacie konanie a pripraví návrh rozhodnutia o prijatí na 
štúdium, ktoré predloží na schválenie dekanovi fakulty. 

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

7. Uchádzač spolu s rozhodnutím dekana o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné 
informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka (Pokyny k uskutočneniu zápisu na FPT pre 
študentov 1. ročníka). Zároveň bude vyzvaný, aby písomnou alebo elektronickou formou 
(návratka) do 10 dní potvrdil nástup na štúdium na FPT TnUAD. 

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home
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8. Ak počet študentov, ktorí písomne potvrdia nástup do prvého ročníka I. a II. stupňa štúdia 
bude nižší, ako je plánovaný počet, uskutočnia sa ďalšie kolá prijímacieho konania.  

9. Prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od 
ukončenia termínov na podanie prihlášky. 
 
Termíny podania prihlášky a termíny výberového konania 
 
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
- Počítačová podpora materiálového inžinierstva;   
- Materiálové inžinierstvo;  
I. termín  –  do 30.04.2022 – (výberové konanie máj 2022) 
II. termín  – do 30.06.2022 – (výberové konanie júl 2022) 
III. termín  – do 15.08.2022 – (výberové konanie august 2022) 
IV. termín  – do 18.09.2022 – (výberové konanie september 2022) 
 
INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
- Materiálové inžinierstvo: 
I. termín  – do 30.06.2022 – (výberové konanie júl 2022) 
II. termín  – do 15.08.2022 – (výberové konanie august 2022) 
III. termín  – do 18.09.2022 – (výberové konanie september 2022)   
 
DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
- Materiály: 
I. termín  –  do 10.06.2022 – (prijímací  pohovor jún 2022) 
II. termín  – do 10.08.2022 – (prijímací  pohovor august 2022)   
 

10. Uchádzač, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže v súlade so Zákonom 
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. podať žiadosť dekanovi fakulty o preskúmanie 
rozhodnutia, alebo si môže podať novú prihlášku do ďalšieho kola prijímacieho konania 
bez povinnosti opätovného uhradenia poplatku na zabezpečenie prijímacieho konania. 

 
 
                                                         Ing. Dana Bakošová, PhD. 

prodekanka pre študijné záležitosti   

 

Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia do prvých ročníkov štúdia na Fakulte 
priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
v akademickom roku 2022/2023 boli prerokované a schválené na zasadnutí Kolégia dekana 
FPT č. 6/2021 dňa 09.06.2021 a na zasadnutí  AS FPT dňa 17.06.2021. 

 
 
 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.  
                     dekanka   
 


