
Ďakujeme, že ste si podali prihlášku na jednu z  najlepších technických fakúlt na 

Slovensku. 

Aby sme Vám pomohli vo Vašej ťažkej situácii, pripravili sme pre Vás konkrétne inštrukcie pri 

podávaní prihlášky na štúdium  a následne postup ďalších krokov spojených so štúdiom na našej 

fakulte (Fakulta elektrotechniky a informačných technológií): 

1. prihlášku si je potrebné podať elektronicky https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/ , 

2. veľmi dôležitý údaj, ktorý potrebujete uviesť v prihláške, je údaj s adresou na Slovensku, kam 

Vám môžeme zaslať informácie o zaevidovaní prihlášky a následne informácie o štúdiu, 

3. uchádzačom z Ukrajiny vedenie fakulty odpustilo manipulačný poplatok za prijímacie skúšky 

(20 eur), čiže nič neplatíte,  

4. ak nemáte k dispozícii povinnú prílohu k prihláške -  vysvedčenie, alebo ak ste už absolventom 

strednej školy a nemáte k dispozícii maturitné vysvedčenie, je postačujúce doložiť čestné 

vyhlásenie o absolvovaní potrebného stupňa vzdelania, vzor nájdete na: 

https://feit.uniza.sk/wp-content/uploads/2022/03/Cestne_vyhlasenie_Ukrajina.docx 

5. doklad o uznaní rovnocennosti štúdia postačí doložiť aj v priebehu Vášho štúdia, keď to umožní 

situácia vo Vašej krajine, 

6. prijímaciu skúšku na Vami vybraný študijný program budete môcť absolvovať v ukrajinskom 

jazyku,  

7. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov z Ukrajiny je 21.6.2022,  

8. prijímacia skúška sa bude konať online (presné informácie Vám budú zaslané najneskôr 7 dní 

pred konaním prijímacej skúšky), je potrebné si zabezpečiť dostatočné technické vybavenie 

pre online pripojenie (Audio/Video), 

9. v prípade, že máte problém so zabezpečením dostatočného technického vybavenia, môžete 

prijímaciu skúšku vykonať na fakulte, kde pre Vás pripravíme priestory. Ak máte záujem 

vykonať prijímaciu skúšku u nás na fakulte, pošlite nám Vašu požiadavku emailom : 

studref@feit.uniza.sk , 

10. pre všetky ponúkané študijné programy okrem programu multimediálne technológie 

pozostáva prijímacia skúška z testu z matematiky a z testu zo všeobecného prehľadu 

stredoškolského učiva, (ukážkové testy sú dostupné na našej web stránke) 

https://feit.uniza.sk/ukazkove-testy/, 

11. o výsledkoch prijímacieho konania sú uchádzači informovaní cez webovú stránku UNIZA a 

poštou im je doručené Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium najneskôr do 30 dní odo dňa 

konania prijímacej skúšky, prípadne na požiadanie Vám doručíme individuálne, 

12. dôrazne odporúčame pred nástupom na štúdium absolvovanie jazykového vzdelávania 

slovenského jazyka pre cudzincov (napr. na našej univerzite 

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=21&ur3=0), 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, na ktoré sme neodpovedali v texte vyššie, nás neváhajte 

kontaktovať na adrese: studref@feit.uniza.sk. 

Tešíme sa na Vás 

       doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. 

       prodekanka pre vzdelávanie 

Vybavuje: Bc. Viera Beláková, Bc. Emília Pekarová 
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