
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Elektrotechnická fakulta
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Elektrotechnická fakulta 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 20 51
e-mail: studref@fel.uniza.sk
http://fel.uniza.sk

Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na študijnom oddelení:
Tel.: 041/513 20 63, 20 64

Inštitút Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Elektrotechnická fakulta UNIZA, Liptovský Mikuláš 
ul. kpt. Jána Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 041/513 14 83 
e-mail: studijne@lm.uniza.sk

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifi ckými potrebami:
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie
tel.: 041/513 2057
e-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
NÁZOV BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
DENNÉ ŠTÚDIUM EXTERNÉ ŠTÚDIUM **
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY DĹŽKA ŠTÚDIA 4 ROKY
automatizácia* -
autotronika -
biomedicínske inžinierstvo -
digitálne technológie digitálne technológie
elektrotechnika -
multimediálne technológie* -
telekomunikácie -
* študijný program akreditovaný aj v anglickom jazyku
** externé štúdium je spoplatnené sumou 500 € na jeden akademický rok

Pozn.: 
•  bakalársky študijný program digitálne technológie sa študuje len na Inštitúte Aurela 

Stodolu v Liptovskom Mikuláši. 
•  v študijnom programe elektrotechnika sa výberom voliteľných predmetov študent  

špecializuje do oblastí: autoelektrotechnika, elektrické pohony, elektroenergetika, vý-
konové elektronické systémy a mechatronické systémy.
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Podrobné informácie o študijných programoch: 
•  učebné plány, 
•  informačné listy predmetov
 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

POKRAČOVANIE PO UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

•  možnosť nadväzujúceho štúdia v inžinierskom stupni štúdia na Elektrotechnickej fakulte UNIZA - aplikovaná telematika, 
biomedicínske inžinierstvo, elektroenergetika, elektrické pohony, fotonika, riadenie procesov, telekomunikačné a rádioko-
munikačné inžinierstvo, multimediálne inžinierstvo, výkonové elektronické systémy (informácie o študijných programoch 
nájdete na webových stránkach univerzity).

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA:
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH

DENNÉ EXTERNÉ
automatizácia / automatizácia 60 -
autotronika / elektrotechnika 40 -
biomedicínske inžinierstvo / biomedicínske inžinierstvo 40 -
digitálne technológie / telekomunikácie 80 30
elektrotechnika / elektrotechnika 120 -
multimediálne technológie / telekomunikácie 40 -
telekomunikácie / telekomunikácie 100 -
SPOLU 480 30

PODMIENKY PRIJATIA

1.  Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredoškol-
ského vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

2.  Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti ab-
solvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo 
svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).

3.  Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a ak-
ceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.

FORMY PRIJÍMANIA 

1. Bez výberového konania
Budú prijatí uchádzači o štúdium (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ktorí splnia 
aspoň jedno z nasledovných kritérií:
•  absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl s priemerom známok z matema-

tiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach do 2,00 vrátane, 
•  absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl, ktorí zmaturovali z predmetu 

matematika alebo fyzika s prospechom nie horším ako veľmi dobre. 
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•  V prípade, že sa uchádzač o štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline zúčastní a uspeje na Olympiáde 
z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky (okresné kolo), ŠVOS (týkajúcej sa elektrotechniky a informatiky) a inej 
súťaže z oblasti elektrotechniky, bude mu to zohľadnené v prijímacom konaní.

2. Výberové konanie
Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú hore uvedené kritériá a všetci uchádzači 
o štúdium študijného programu multimediálne technológie.

•  Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, 
pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy,

•  Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní je povinná pre študijný program multimediálne technológie. Uchádza-
či o štúdium študijného programu multimediálne technológie absolvujú pohovor, zameraný na zistenie predpokladov 
uchádzača na štúdium v tomto programe (orientácia v oblasti multimediálnych technológií),

•  Pre všetky ostatné študijné programy nie je osobná účasť potrebná (nekoná sa ústna ani písomná prijímacia skúška).

Pravidlá výberového konania
Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne 
z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok 
na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika a koefi cientu zohľadňujúceho 
typ strednej školy TŠ a čísla 100.

Koefi cient typu školy:
Gymnázium:    TŠ = 1
Stredná odborná škola, elektrotechnické odbory:  TŠ = 1,1
Stredná odborná škola, neelektrotechnické odbory:  TŠ = 1,5

Pre uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie sa výsledný počet bodov násobí ešte koefi cientom 
MT, ktorý má hodnotu 1 alebo 1,5 (podľa úspešnosti pri pohovore).

Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s najnižším bodovým hodnotením.
Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity. Štúdium v jednotlivých 
študijných programoch bude otvorené, ak bude na ne prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
Uchádzač uvedie v prihláške názov len jedného bakalárskeho študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza. 
V kompetencii dekana Elektrotechnickej fakulty UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študij-
ných programov po stanovený počet zapísaných študentov do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu z uchádzačov, 
ktorí vyhoveli podmienkam na prijatie pre iný zvolený študijný program, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity študij-
ného programu.

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zá-
kona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke 
univerzity. 
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium 
použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absol-
vovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). 
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky 
uvedené v príslušných dohodách. 
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PRIHLÁŠKA

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so 
zaplatením príslušného poplatku.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú 
prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://
prihlaskavs.sk/sk/.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade 
poplatku a zaslať ju poštou na adresu EF UNIZA do určených termínov.
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú 
fakultu so zaplatením príslušného poplatku. 

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:
1. životopis,
2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy. 

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného 
roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.

Poplatok za prijímacie konanie: 
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
  banka: Štátna pokladnica
  číslo účtu v tvare IBAN:  SK74 8180 0000 0070 0026 9917 
  konštantný symbol:  0308
  variabilný symbol:  10331 - bakalárske štúdium
Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uve-

dený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska 
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská 
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

TERMÍNY

Deň otvorených dverí Termín podania prihlášky na prijímacie konanie Termín prijímacieho konania
9.2.2017 do 30.4.2017 19.6.2017
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UBYTOVANIE

Všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi univerzity. 
Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne.

STRAVOVANIE

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline.  Poplatok za jedlo: 0,80 € - 2,30 €.

ŠTIPENDIÁ

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených krité-
rií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AUTOMATIZÁCIA
(študijný odbor 5.2.14 automatizácia)
Absolvent získa vzdelanie v oblasti automatizácie a riadenia procesov s podporou informačných a komunikačných technológií. 
Má znalosti i praktické skúsenosti s aplikáciou bezpečnostne kritických riadiacich a komunikačných systémov, realizovaných 
najmä na báze PLC a priemyselných sietí. Uplatní sa najmä pri prevádzke riadiacich a informačných systémov na procesnej 
a operatívnej úrovni. Teoretické vedomosti, získané počas bakalárskeho štúdia, vytvárajú dobré predpoklady pre ďalšie vzde-
lávanie, či už v rámci ďalších foriem vysokoškolského štúdia alebo v rámci celoživotného vzdelávania. 
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, PLC, ATMEL, MS ACCESS, HTML, CSS, Tia Portál.

AUTOTRONIKA
(študijný odbor 5.2.9 elektrotechnika)
Absolvent získa základné a všeobecné znalosti potrebné v širokom spektre elektrotechnických odborností najmä z oblasti au-
tomobilovej elektroniky, hybridných vozidiel a elektromobilov, potrebných na štúdium študijných programov druhého stupňa 
uskutočňovaného priamo v tomto, ale aj v príbuzných študijných odboroch. Pokiaľ absolvent nepokračuje v štúdiu na 2. stupni 
vysokoškolského štúdia, nadobudne požadovaný široký odborný profi l a je schopný sa adaptovať v rôznych technických, ako 
aj iných prevádzkach. Absolventi štúdia autotroniky by mali byť odborní pracovníci schopní identifi kovať akékoľvek elektro-
nické závady vo vozidlách. Ich uplatnenie sa predpokladá najmä: v servisoch a opravárenských dielňach, v predajniach moder-
ných automobilov a vo vzdelávacích inštitúciách.
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, Simulink, CodeWarrior, CodeComposer, Asembler, AVR Studio, Vissim, PLECS.
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BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.47 biomedicínske inžinierstvo)
Absolvent získa vedomosti z predmetov teoretického i technického základu ako i z teoretického základu lekárskych disciplín 
s dôrazom na stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov. Získa zá-
kladné vedomosti o lekárskej technike a jej aplikáciách, moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, pod-
mienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je schopný posúdiť funkčnosť technických 
i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok a laboratórií 
a súčasne je schopný kvalifi kovane komunikovať so zdravotníckym personálom. Uplatní sa ako odborný pracovník v lekár-
skych, biologických laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, v obchodných a servisných organizáciách. 
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, MATLAB, EAGLE.

ELEKTROTECHNIKA
(študijný odbor 5.2.9 elektrotechnika)
Absolvent nadobudne vedomosti z predmetov teoretického základu aplikovaného pre oblasti výkonovej elektroniky, využi-
tia aplikovanej mikroprocesorovej techniky a programovania, elektrických pohonov, elektrickej trakcie a elektroenergetiky, 
mechatroniky. Získa vedomosti v oblasti riadenia kvality a spoľahlivosti vo výrobnom podniku, marketingu a obchodu, elekt-
rotechnických noriem, práva a právnych predpisov súvisiacich so študijným odborom. Absolventi sa môžu bližšie špecializo-
vať do oblasti autoelektrotechniky, elektrickej trakcie, elektrických pohonov, elektroenergetiky, výkonových elektronických 
systémov a mechatronických systémov. Absolvent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti na osvojenie si princípov, 
inštalácie, prevádzky, funkcií, servisu a opráv elektrotechnických výrobkov, prístrojov a zariadení v súlade s medzinárodnými 
štandardmi. Absolvent má uplatnenie vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v oblasti mechatroniky, robotiky, aplikovanej 
mikroprocesorovej techniky, elektroniky, optoelektroniky, výkonovej elektroniky, počítačového dizajnu a konštruovania v or-
ganizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.
Soft vérové zručnosti: MS Off ice, MATLAB, SIMULINK, FEMM, MOTORSOLVE, SICHR, DIALUX, DSPACE, CODE WARIOR, LABWIEV, 
EMPT-ATP, MODES, GE-PSLF, RUPLAN, RS Logix, RS Link, RS View, Asembler, AVR Studio, EAGLE, OrCAD-PSPICE, PLECS.

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
(študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie)
Absolvent získa vedomosti zo základných disciplín odboru orientovaných na všeobecné odborné znalosti z oblasti digitálnych 
technológií, elektroniky, optoelektroniky, komunikačných systémov, sietí a služieb, prenosových médií, na ktoré nadviaže získanie 
praktických znalostí z oblasti digitálnych technológií, najmä spracovania informácií, prenosových a spojovacích systémov. Získa 
skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky digitálnych systémov. Okrem toho získa základné právne, ekonomické a manažérske 
vedomosti použiteľné v oblasti služieb digitálnych systémov, digitálnej bezpečnosti a jazykové znalosti včítane odbornej termi-
nológie. Absolvent sa uplatní ako technik, technológ alebo manažér tímov technikov, správca digitálnych zariadení a systémov. 
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, C++, PHP, JavaScript, MySQL, Flash animácie, Code Blocks, LabView, PHPMyAdmin, MySQLWork-
bench, ILEAD GIF Animator, XARA X, ADOBE Imagereak, Adobe Aft er Eff ects, AVI 3d studio, DiagramDesigner, HTML Kit.

MULTIMEDIÁLNE TECHNOLÓGIE
(študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie)
Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej, estetickej, etickej 
a výtvarnej úrovni. Synergia technického a umeleckého vzdelania vytvorí z absolventa špecialistu na vytváranie multimediál-
nych prezentácií. Absolvent získa znalosti a praktické skúseností s prácou s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií, čo ho 
predurčuje na prácu v organizáciách zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v inštitúciách 
verejnej správy, v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty.
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, Java, JSP, Blender, Cinema 4D, Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photo-
shop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Protools, HW, SQL, PSpice, Microsim, Corel Draw, QuarkxPress, LaTex.

TELEKOMUNIKÁCIE
(študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie)
Absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu a spra-
covania všetkých druhov informácií, o štruktúre a prevádzkovaní príslušných zariadení a systémov pevných a mobilných sietí. 
Má poznatky o využití informačných technológií v danej oblasti ako i poznatky z ekonomiky, manažmentu, psychológie a práv-
nych predpisov. Uplatniť sa môže u fi riem zameraných na oblasť komunikačných a informačných technológií ako výkonný 
a riadiaci pracovník. 
Soft vérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, Java, JSP, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Audition, Protools, Premierepro, HW, Adobe 
InDesign, SQL, PSpice, Microsim, Adobe Illustrator, Corel Draw, QuarkxPress, LaTex, Blender, 3dMax, Cinema 4D, Photoshop, 
MS Off ice, MATLAB, SIMULINK, z rodiny SPICE – simulačné programy zamerané na analýzu a syntézu elektronických obvodov, 
EAGLE, LabView, VPIphotonics.


