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PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE PRIJATIE 

NA DREVÁRSKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE,   

PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH  

I. STUPŇA (Bc.) 

V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024 
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I. KONTAKTY  

 

Drevárska fakulta TU vo Zvolene, T.G. Masaryka č. 24, 960 01  Zvolen  

tel.: 045/5206 344    

e-mail: prihlaskydf@tuzvo.sk  

web: https://tuzvo.sk, https://df.tuzvo.sk  

 

II. TERMÍNY 

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
 

 

• do 30. novembra 2022 študijný program: Dizajn nábytku a interiéru (denná forma štúdia) 

• do 31. marca 2023  študijné programy: Drevárstvo s podporou informačných technológií, 

Tvorba a konštrukcia nábytku, Drevené stavby, Ekonomika a manažment 

podnikov drevospracujúceho priemyslu, Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 

(DF poskytuje všetky programy v dennej aj v externej forme štúdia) 

 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:  

• 25. január 2023   (streda)   o 10,00 h – poslucháreň  B3  - Zmena termínu je možná 
        

 

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: 
 

• 7. - 8.  február  2023   Dizajn nábytku a interiéru 
 

 

TERMÍN VÝBEROVÉHO PRIJÍMACIEHO KONANIA  - BEZ ÚČASTI UCHÁDZAČA: 
 

• 20. jún 2023 pre ostatné bakalárske študijné programy, na ktoré počet prihlásených uchádzačov 

bude prevyšovať plánovaný počet pre prijatie  
 

 

III. POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE  

 

• 40 €   Dizajn nábytku a interiéru (denná forma štúdia) 

• 35 €     Drevárstvo s podporou informačných technológií, Tvorba a konštrukcia nábytku, 

Drevené stavby, Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (všetky programy v dennej a  externej forme 

štúdia) 

 

 

PLATBU REALIZOVAŤ VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM.  

NEPLATIŤ POŠTOVOU POUKÁŽKOU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prihlaskydf@tuzvo.sk
https://tuzvo.sk/
https://df.tuzvo.sk/
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Názov účtu:   Technická univerzita vo Zvolene  

IBAN:    SK 19 8180 0000 0070 0027 1101 

Variabilný symbol: číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným 

číslom prihlášky) 

Konštantný symbol:  0308  

 

SEPA platba a platba zo zahraničia 

IBAN číslo účtu:  SK 1981800000007000271101 

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBA  

Banka:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným 

číslom prihlášky) 

 

 

 

IV. AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

                                                                               dĺžka plán 

            forma         titul     štúdia    prijatých 

Študijný odbor:  Drevárstvo 

▪ Drevárstvo s podporou informačných technológií D, E  Bc.  3   20, 10 

▪ Tvorba a konštrukcia nábytku   D, E  Bc.  3   30, 35 

▪ Drevené stavby   D, E  Bc.  3   50, 35 

 

Študijný odbor: Ekonómia manažment 

▪ Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho 

 priemyslu   D, E  Bc.  3  60, 20 

 

Študijný odbor: Bezpečnostné vedy 

▪ Protipožiarna ochrana a bezpečnosť   D, E  Bc.  3   100, 30 

 

Študijný odbor: Umenie 

▪ Dizajn nábytku a interiéru   D  Bc.  4    35 

 

Pozn.: D – denné štúdium, E – externé štúdium 
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V. PRIHLÁŠKA A VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

 

• prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je 

potrebné VYTLAČIŤ prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie 

DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je 

NEPLATNÁ. 

• povinné prílohy: 

- životopis uchádzača, 

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v 

Slovenskej republike, resp. v Českej republike)  

- úradne overenú kópiu nostrifikácie dokladu o získaní stredoškolského vzdelania (platí pre 

uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí), 

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky, 

• uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok 

z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo 

absolvovanej strednej školy, 

• úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci 

uchádzači doručiť na študijné oddelenie Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí -  najneskôr do 

14. júna 2023,   

• uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu 

maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) 

a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 

4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka), 

• na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské 

štúdium zvlášť, 

• zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo 

SR, 

• uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem 

uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru), 

• informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke 

Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní 

rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl, 

• fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie 

• počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. časť IV. 

Akreditované ŠP), 

• výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej 

stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na 

internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania. 
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http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl
http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl
https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania
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VI.  VÝBEROVÉ PRIJÍMACIE KONANIA – BEZ ÚČASTI UCHÁDZAČA 
 

• Študijný odbor:  Drevárstvo 

Prijímanie na štúdium sa vo všetkých študijných programoch študijného odboru Drevárstvo uskutočňuje bez 

prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole, bez účasti 

uchádzačov. 
 

 

• Študijný odbor:   Bezpečnostné vedy  

Prijímanie na študijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť  sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, 

len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy, bez účasti uchádzačov. Za prácu v DHZ 

získava uchádzač 10 bodov navyše, členovia HaZZ  20 bodov navyše. 
 

• Študijný odbor: Ekonómia manažment 

Prijímanie na študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa 

uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy, bez 

účasti uchádzačov.  
 

 

VYHODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV ZO STREDNEJ ŠKOLE 
 

- dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole, 

- študijný priemer sa vypočíta z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy, 

- za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa 

priemeru priradí počet bodov, 

- v priemere maturity sa nezohľadňuje úroveň a vyhodnocuje sa len pre informáciu, 

- kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového 

zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a 

koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť. 
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VII.  PRIJÍMACIE SKÚŠKY študijný odbor UMENIE 
 

• Študijný program: Dizajn nábytku a interiéru 

Prijímacie skúšky sa skladajú z častí overujúcich kreativitu a výtvarný talent uchádzača, jeho komplexné 

dizajnérske schopnosti (zahŕňajúce aj technickú tvorivosť) a z testu na zistenie jeho orientácie v problematike, 

resp. jeho vedomostí a znalostí z oblasti výtvarného umenia, architektúry a dizajnu. 
 

 

TALENTOVÁ SKÚŠKA – úlohy, časový harmonogram, bodové hodnotenie: 
 

Úloha č. 1:  Kresba podľa skutočnosti (zátišie), max. 25 bodov, 2 hod.  

Úloha č. 2:  Návrh tvarového a technického riešenia nábytkového prvku, (návrh, kresba, základné technické 

zobrazenie, model v mierke),  max. 30 bodov, 4 hod. 

Úloha č. 3:  Test vedomostí z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu a vizuálno-priestorovej 

predstavivosti,   max. 15 bodov, 1 hod.  

Úloha č. 4:  Návrh riešenia interiéru (návrh, kresba, základné technické zobrazenie, hmotový priestorový 

model),  max. 30 bodov, 4 hod.  

CELKOM:  max. 100 bodov  
 

Prijímacie skúšky absolvuje uchádzač počas dvoch dní. Študijné výsledky zo strednej školy budú zohľadnené 

len ako pomocné kritérium pri rovnosti získaných bodov  prijímacej skúšky.  

V záujme dodržania objektívnosti prijímacieho konania budú v príprave, vo vlastnom priebehu, ako aj vo 

výsledkoch hodnotenia uplatňované tieto zásady: 

1. zabezpečenie anonymity práce každého uchádzača zvlášť vo vzťahu k odborným hodnotiteľom, 

2. komisionálne hodnotenie sa určuje najmä s ohľadom na špecifický charakter skúšky, daný posudzovaním 

subjektívneho tvorivého prístupu uchádzača k riešeniu a k zvládnutiu zadaných úloh, ako aj jeho tvorivých 

schopností všeobecne a výtvarného talentu zvlášť. 
 

Postup hodnotenia: 

a) dekan DF vymenuje na základe návrhu vedúceho Katedry dizajnu nábytku a interiéru (KDNI)  komisiu 

hodnotiteľov, ktorá zabezpečí objektívnosť hodnotenia uchádzačov. Vedúci KDNI predloží zoznam 

navrhnutých 8 členov KDNI, z ktorých dekan zostaví minimálne štvorčlennú hodnotiteľskú komisiu. 

Komisia zodpovedá za vypracovanie okruhov otázok pre prijímacie skúšky a za vypracovanie zadania úloh 

talentovej skúšky v termíne, ktorý stanoví dekan DF, zabezpečí odborný dozor v posluchárňach 

a ateliéroch, 

b) komisia hodnotiteľov si na začiatku schváli spoločné kritériá pre hodnotenie jednotlivých úloh, 

c) každý hodnotiteľ nezávisle ohodnotí každú prácu za jednotlivé úlohy pridelením určitého počtu bodov 

(okrem úlohy č. 3 - test), 

d) súčty priemerných bodov získaných za práce v jednotlivých úlohách určia výsledné hodnotiace poradie 

komisie. 
 

Stanovenie počtu prijatých uchádzačov (rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania): 

Návrh počtu uchádzačov pre prijatie dekanom DF sa stanoví v závere hodnotenia na základe týchto kritérií: 

1. Pri určení počtu prijatých uchádzačov sa vychádza z počtu dosiahnutých bodov v rámci prijímacích skúšok. 

Uchádzač vyhovel v prijímacej skúške pokiaľ získal min. 50 % možných bodov (t. j. 50 bodov). 

2. Konečný počet prijatých uchádzačov stanoví dekan DF v závislosti na zhodnotení celkovej dosiahnutej 

úrovne prijímacích skúšok s tým, že pri nižšej kvalitatívnej úrovni bude počet prijatých obmedzený (nižší 

počet ako pôvodný plán) a naopak (počet je možné zvýšiť do maximálnej kapacity personálneho a 

priestorového zabezpečenia). 

 


