
 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov  

(tretí stupeň štúdia) 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na 

Stavebnej fakulte STU v Bratislave sa určujú na základe § 57 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), ako aj s čl. 7 bod 1 písm. k) Štatútu Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 a čl. 4 bod 3 
vnútorného predpisu č. 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných 
programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „Pravidlá a podmienky prijímania na STU“). 

 

Čl. 2  
Základná podmienka prijatia na štúdium  

 
(1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 ods. 
2 zákona).  

 

Čl. 3  
Určenie počtu prijímaných uchádzačov  

 
(1) Dekan určuje počet uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium doktorandských 

študijných programov (§ 55 ods. 7 zákona).  

(2) Ak splní podmienky prijatia na štúdium študijného programu väčší počet uchádzačov, 
prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa 
podmienok prijatia.  

 

Čl. 4  
Prijímacie konanie  

 
(1) Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na 

štúdium na fakultu.  

(2) Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického 
podpisu použitím akademického informačného systému (ďalej len „AIS“), ktorý 
umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania 
do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je uchádzač povinný uviesť údaje 
vyžadované § 58 ods. 3 zákona (čl. 5 bod 7 Pravidiel a podmienok prijímania na STU), 
pričom bez uvedenia všetkých údajov nie je možné prihlášku podať.  

(3) Prihláška musí byť doručená v lehote určenej fakultou a musí obsahovať všetky 
požadované doklady a náležitosti (bod 6 tohto článku).  



(4) Termín na doručenie prihlášky stanoví dekan. Dekan môže vyhlásiť aj druhé kolo 
prijímacieho konania.  

(5) Témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania na 
štúdium doktorandských študijných programov uchádzať, sú zverejnené spolu s 
menami školiteľov na webovom sídle fakulty najneskôr dva mesiace pred posledným 
dňom určeným na podávanie prihlášok. Uchádzač sa prihlási na jednu z vypísaných tém.  

(6) K prihláške na štúdium uchádzač do stanoveného termínu odovzdá v elektronickej 
forme použitím AIS tieto prílohy:  

a) doklady o absolvovaní inžinierskeho štúdia: 
i. vysokoškolský diplom, 

ii. dodatok k vysokoškolskému diplomu, 
iii. vysvedčenie o štátnej skúške, 

b) výpis výsledkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré vystaví študijné oddelenie 
príslušnej univerzity, 

c) životopis,  

d) rámcový projekt k téme dizertačnej práce, 

e) potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 
92 ods. 10 zákona), poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok 
uchádzačom nevracia, 

f) súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne odborné posudky 
týchto prác - nepovinná príloha,  

g) doklady o účasti a umiestnení na študentských vedeckých konferenciách (ďalej len 
„ŠVK“) – nepovinná príloha.  

(7) Uchádzač môže k prihláške priložiť v elektronickej forme použitím AIS aj kópie dokladov 
o iných významných výsledkoch svojej odbornej činnosti.  

(8) Ak uchádzač absolvoval inžinierske štúdium v zahraničí, doloží k prihláške rozhodnutie o 
uznaní dokladu o získanom vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným 
uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike (zákon č. 422/2015 Z. z.), a to 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Na STU v Bratislave uvedenú agendu 
zabezpečuje Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorát STU, Vazovova 5, 
812 43 Bratislava 1 alebo rozhodnutie vydá MŠVVaŠ SR.  

(9) Overené kópie dokladov uvedených v bode 6 písm. a) tohto článku doloží prijatý 
uchádzač, ktorý v danom akademickom roku nie je absolventom inžinierskeho štúdia na 
niektorej z fakúlt STU, najneskôr pri zápise na štúdium 

(10) Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium (bod 6 
písm. a) tohto článku) v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na 
štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných 
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 
zákona).  

(11) Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou 
dokumentácie  uchádzača o štúdium.  

 



Čl. 5  
Prijímacia skúška a spôsob vyhodnotenia výsledkov prijímacej skúšky  

 
(1) Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky pred 

skúšobnou  komisiou. Skúšobnú  komisiu menuje dekan pre každý študijný program – 
v zmysle Pravidiel a podmienok prijímania na STU. 

(2) Uchádzač o štúdium bude pozvaný na prijímaciu skúšku najneskôr dva týždne pred jej 
konaním. Dňom pozvania sa rozumie deň odoslania pozvánky. Na pozvánke bude 
uvedený termín, miesto konania a obsahové zameranie skúšky 

(3) Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa 
zohľadňujú aj výsledky predchádzajúceho bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a iné 
činnosti (ŠVK a pod.). 

(4) Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti (téme 
dizertačnej práce) a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore. 
Výsledky odbornej skúšky hodnotí komisia v rozsahu 0 až 30 bodov. Za úspešné 
absolvovanie odbornej skúšky sa považuje získanie minimálne 15 bodov. 

(5) Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu 
písomného textu z anglického jazyka do slovenčiny a prezentovania rámcového 
projektu k téme dizertačného projektu (DP) v cudzom jazyku. Výsledky jazykovej skúšky 
hodnotí komisia v rozsahu 0 až 20 bodov. Za úspešné absolvovanie jazykovej skúšky sa 
považuje získanie minimálne 10 bodov. 

(6) Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali odbornú aj  
jazykovú skúšku. 

(7) Uchádzač získava body aj za výsledky dosiahnuté v Ing. a Bc. štúdiu podľa celkových 
vážených študijných priemerov (VŠP). Spolu môže za výsledky štúdia získať maximálne 
40 bodov. Za inžinierske štúdium môže získať max. 25 bodov, za výsledky v Bc. štúdiu 
max 15 bodov podľa vzťahov: 

Body za Ing. štúdium: BIng = 50 – 25 · VŠP     

 (poznámka: pri VŠP = 2  sa prideľuje 0  bodov, pri horšom priemere záporné body) 

Body za Bc. štúdium:  BBc. = 25 –10 · VŠP   

 (poznámka: pri VŠP = 2,5 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body) 

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali súvislé 5-ročné štúdium (bez delenia na Bc. 
a Ing. štúdium) sa prideľujú body podľa vzťahu: 

                                            Bšt  = 72 – 32 · VŠP   

(Maximálny počet bodov je 40 (pri VŠP = 1). Pri VŠP = 2,25 je počet bodov 0, pri 
horšom priemere sú body záporné) 

(8) Uchádzačovi, ktorý ukončil v zahraničí 1. stupeň vysokoškolského štúdia a/alebo 2. 
stupeň vysokoškolského štúdia a nie je možné stanoviť vážený študijný priemer za tieto 
stupne štúdia, môže skúšobná komisia po predložení hodnoverných výsledkov študijnej 
činnosti, prípadne ďalších materiálov vyžiadaných fakultou, prideliť body až do 
dosiahnutia výšky maximálneho bodového hodnotenia v kategórii výsledky za príslušný 
stupeň štúdia.  



(9) Skúšobná komisia zohľadňuje ďalšie činnosti, a to aktívnu účasť na  ŠVK a v iných 
súťažiach, alebo medzinárodných študentských konferenciách a tiež publikačnú činnosť 
uchádzača. Za tieto činnosti prideľuje body nasledovne: 

• Za účasti vo fakultnom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta  – 5 bodov. 

• Za účasti v Česko-Slovenskom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta – 10 bodov. 

Poznámka: za účasť na ŠVK sa započítava len jedno umiestnenie (5 alebo 10 bodov), bez 
ohľadu na počet účastí na ŠVK. 

• Za účasť na medzinárodnom študentskom odbornom podujatí  – max. 10 bodov. 

• Za publikovanie v domácom odbornom časopise  – max. 5 bodov. 

• Za publikovanie v cudzom jazyku  – max. 10 bodov. 

Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii. 

(10) Skúšobná komisia zostaví poradovník uchádzačov v každom študijnom programe. 
Poradovník sa zostavuje na základe súčtu bodov za jazykovú skúšku, odbornú skúšku, 
výsledky Bc. a Ing. štúdia a ostatné činnosti. 

(11) V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov o poradí rozhodne väčší bodový zisk 
uchádzača (v nasledujúcom poradí) za:  

a) odbornú skúšku,  

b) jazykovú skúšku,  

c) umiestnenie na ŠVK,  

d) študijné výsledky v 2. stupni štúdia,  

e) študijné výsledky v 1. stupni štúdia.  
 

Čl. 6  
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania  

 
(1) Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na štúdium 

v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, ktorú v zmysle Pravidiel a 
podmienok prijímania na STU vymenuje  dekan.  

(2) O prijatí uchádzača rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prijímacej komisie. 
 

Čl. 7  
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Tieto Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov boli 

schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 17.2.2023. 

(2) Tieto Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Ďalších podmienok prijatia na štúdium 
doktorandských študijných programov strácajú platnosť a účinnosť Zásady prijímacieho 
konania na 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) zo dňa 27.4.2018. 

 
 doc. Ing. Jarmila Húsenicová, PhD. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
 predsedníčka Akademického senátu                                                  dekan 


