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Akademický senát MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave na svojom zasadnutí dňa 
15.12.2022 v súlade s §27 ods. 1 písm. h) a § 57 Zákona o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z. z. (ďalej zákon) a v súlade s čl. 4 Vnútorného 
predpisu STU 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov 
prvého, druhého a tretieho stupňa na STU zo dňa 25.06.2013, v znení dodatku č. 1 zo dňa 
26.06.2017 (ďalej Pravidlá prijímania na STU) schválil  
 
 
 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov 
na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2023/2024 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Ďalšie podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium študijných programov 3. stupňa štúdia 
(ďalej len „doktorandských študijných programov“) na Materiálovotechnologickej fakulte STU 
v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF“) sú určené na základe § 27 ods. 1 písm. h) a § 
57 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), v súlade s čl. 6 ods. 4 Štatútu STU a s čl. 4 Pravidiel 
a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej Pravidlá prijímania na STU). 
Podrobnejšie stanovujú najmä lehotu na podanie prihlášok na vysokoškolské štúdium tretieho 
stupňa (ďalej len „doktorandské štúdium“), spôsob určovania počtu prijímaných uchádzačov 
na doktorandské štúdium, podmienky prijatia a spôsob overovania ich splnenia a spôsob 
vyhodnocovania výsledkov. 

 

Čl. 2 

Základná podmienka prijatia na štúdium 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 ods. 4 
zákona). 

Čl. 3 

Určenie počtu prijímaných uchádzačov 

Plánované počty uchádzačov, prijatých na štúdium na jednotlivé študijné programy v dennej 
a externej forme štúdia, určuje dekan fakulty. Informácia o plánovaných počtoch prijatých 
uchádzačov je zverejnená na webovom sídle fakulty spolu s ostatnými informáciami, určenými 
pre uchádzačov, ktorí majú záujem o štúdium na doktorandskom stupni štúdia. 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 
(kritériá pre hodnotenie uchádzačov, uvedené v prílohe 1). 
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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 zaevidovania prihlášky 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). 

(3) Prihláška musí byť doručená v lehote, určenej fakultou a musí obsahovať všetky 
požadované doklady a náležitosti (bod 5 tohto článku). 

(4) 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 alebo niekoľko 
z vypísaných tém.  

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

a) kópiu vysokoškolského diplomu, ak uchádzač nie je v akademickom roku, v ktorom 
sa uskutočňuje prijímacie konanie, študentom 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
(ďalej len „inžinierskeho štúdia“) na STU, 

b) kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, ak uchádzač nie je v akademickom roku, 
v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie, študentom inžinierskeho štúdia                      
na STU, 

c) kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo overený výpis absolvovaných 
predmetov s kreditovým hodnotením, ak uchádzač nie je v akademickom roku, 
v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie, študentom inžinierskeho štúdia                    
na STU, 

d) stručnú predstavu riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list),  
e) životopis, 
f)      kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho 

konania, ak bol tento poplatok zaplatený iným spôsobom, ako je predpísaná forma 
úhrady v informačnom systéme.  

(6) Overené kópie dokladov v listinnej podobe, uvedených v bode 5 písm. a), b) a c) tohto 
článku doloží prijatý uchádzač najneskôr pri zápise na štúdium (s výnimkou  uchádzačov, 
ktorí ukončili štúdium na STU od roku 2005 vrátane). 

Pre udelenie bodov v kategórii „Vedecká, umelecká a odborná činnosť“ musí uchádzač  
doložiť na študijné oddelenie tiež nasledovné materiály (najneskôr v posledný možný 
deň termínu na podanie prihlášky):  

a) overený súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne odborné 
posudky týchto prác,  

b) overené kópie dokladov o účasti a umiestneniach na študentských vedeckých 
konferenciách, 
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c) overené kópie dokladov o iných významných výsledkoch svojej odbornej činnosti.  

(7) Ak uchádzač absolvoval vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí (netýka sa štúdia 
v Českej republike), doloží k prihláške: 

− rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného zahraničnou vysokou školou    (§ 
33, Zákon 422/2015). Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní uchádzač predkladá na 
STU v Bratislave, kde uvedenú agendu zabezpečuje Útvar vzdelávania                                 
a starostlivosti o študentov, Rektorát STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1,  

− potvrdenie o absolvovaní kurzu slovenčina ako cudzí jazyk, aspoň úroveň B2. 
Potvrdenie predkladá iba ten uchádzač, ktorý si podáva prihlášku na študijný 
program s výučbou v slovenskom jazyku (toto potvrdenie nepredkladá uchádzač, 
ktorý je občanom Slovenskej alebo Českej republiky a ukončil štúdium na vysokej 
škole v zahraničí). 

(8) Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku, vyplnenú mimo AIS, na tlačive, 
predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
pričom pre písomnú prihlášku platia ustanovenia bodu 3 tohto článku v plnom rozsahu. 
Kópie dokladov uvedených v bode 5 až 7 priloží v listinnej podobe.  

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

(10) Ak si uchádzač podá prihlášku na štúdium na viac študijných programov, je povinný 
podať každú prihlášku so všetkými povinnými prílohami a uhradiť poplatok                               
za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92 ods. 12 zákona. Poplatok 
ani časť poplatku po termíne podania prihlášok nebude uchádzačovi vrátený. 

 

Čl. 5 

Prijímacia skúška a spôsob vyhodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 

(1) Hlavným cieľom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je overiť odbornú 
spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe a zistiť predpoklady 
uchádzača na samostatnú tvorivú činnosť. 

(2) Uchádzač o štúdium bude o termíne, mieste a forme prijímacej skúšky písomne 
upovedomený mailom a doporučeným listom, najneskôr 2 týždne pred jej konaním.  

(3) Prijímacia skúška je spravidla ústna, zameraná na zistenie predpokladov a motivácie 
uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky, ako aj zistenie 
zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí v študijnom odbore, v ktorom sa 
uskutočňuje príslušný študijný program. Súčasťou prijímacej skúšky je písomný test                
na overenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka. 

(4) Výsledok prijímacej skúšky hodnotí skúšobná komisia, ktorú tvoria predseda a najmenej 
dvaja členovia (čl. 8 ods. 3 Pravidlá prijímania na STU). 

(5) Z uchádzačov sa zostaví poradovník uchádzačov podľa: 

a) výsledkov, dosiahnutých v 2. stupni vysokoškolského štúdia, 
b) hodnotenia obhajoby diplomovej práce, 
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c) výsledkov prijímacej skúšky, 
d) účasti na študentských vedeckých konferenciách (ďalej len „ŠVK“), 
e) doterajšej publikačnej činnosti uchádzača. 

(6) Pre zostavenie poradovníka sa jednotlivým posudzovaným kategóriám priradí bodové 
hodnotenie podľa prílohy 1. 

(7) V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov o poradí rozhodne väčší bodový zisk 
uchádzača v nasledovných kritériách, v uvedenom poradí: 

a) výsledku prijímacej skúšky, 
b) publikačnej činnosti, 
c) umiestnení na ŠVK, 
d) študijných výsledkoch v 2. stupni štúdia, 
e) hodnotení obhajoby diplomovej práce. 

(8) Na doktorandské štúdium môže byť prijatý uchádzač, ktorý dosiahne aspoň 50 % 
z maximálneho možného počtu bodov v kategórii znalosti, ktorá je daná súčtom bodov 
za výsledky v 2. stupni štúdia a za prijímaciu skúšku (tabuľka 1). Maximálny počet bodov 
v kategórii znalosti je 40.  

(9) Ak uchádzač dosiahne menej ako 50 % z maximálneho počtu bodov v kategórii znalosti, 
tak sa výsledok jeho prijímacej skúšky hodnotí ako „neprospel“. Takýto uchádzač je 
neprijatý z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacej skúšky. 

(10) Na doktorandské štúdium v študijnom programe s výučbou v štátnom jazyku alebo 
v študijnom programe s výučbou v anglickom jazyku môže byť prijatý uchádzač, ktorý 
dosiahne za prijímaciu skúšku aspoň 50 % z maximálneho počtu bodov, pričom musí 
získať aspoň 1 bod z testu z anglického jazyka. Maximálny počet bodov za prijímaciu 
skúšku je 23 (príloha 1).  

(11) Ak uchádzač dosiahne menej ako 50 % z maximálneho počtu bodov za prijímaciu skúšku, 
tak sa výsledok jeho prijímacej skúšky hodnotí ako „neprospel“. Takýto uchádzač je 
neprijatý z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacej skúšky.  

(12) Uchádzačovi, ktorý ukončil 2. stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, môže skúšobná 
komisia po predložení hodnoverných výsledkov študijnej činnosti, prípadne ďalších 
materiálov vyžiadaných fakultou, prideliť body až do výšky maximálneho bodového 
hodnotenia v kategórii znalosti.  

(13) Prijímaciu skúšku (test z anglického jazyka a rozpravu) možno vo výnimočných prípadoch 
realizovať pomocou informačno-komunikačných technológií, bez fyzickej prítomnosti 
uchádzača. O tomto spôsobe prijímacej skúšky rozhodne dekan fakulty základe písomnej 
žiadosti uchádzača. Uchádzač je povinný takúto žiadosť doručiť na študijné oddelenie 
fakulty najneskôr do termínu, určeného na podávanie prihlášok.  

(14) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica (čl. 8 ods. 5 Pravidlá prijímania                  
na STU). 

(15) V prípade uchádzačov, prihlásených na rovnakú tému dizertačnej práce, skúšobná 
komisia písomne upresní názov dizertačnej práce uchádzača.  

(16) Uchádzač pri prijímacej skúške svojím podpisom čestne prehlasuje, že počas štúdia 
v dennej forme v čase, ktorý vykazuje v evidenčnom systéme dochádzky prítomnosť         



 

 5 

 

na pracovisku alebo plnenie iných povinností doktoranda, nebude vykonávať práce       
pre iného zamestnávateľa (v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 44). 

(17) Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské 
štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, ktorú menuje 
dekan fakulty. 

(18) Poradie prijímaných uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých bodov. 
Maximálny počet bodov, ktoré sa dajú získať v prijímacom konaní, je 60. Prijatí budú tí 
uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa ďalších 
podmienok prijatia na štúdium určených fakultou (kritéria pre hodnotenie uchádzačov 
uvedené v prílohe 1). 

(19) Plánovaný počet prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium na jednotlivé študijné 
programy určuje dekan (čl. 6 ods. 5 písm. b) Štatútu STU a čl. 2 ods. 2 pravidiel v zmysle 
§ 55 ods. 7 zákona). V prípade, že podmienky na prijatie splní väčší počet uchádzačov 
ako je plánovaný počet prijatých uchádzačov, môže dekan fakulty rozhodnúť o prijatí 
vyššieho počtu týchto uchádzačov. 

(20) Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium 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). 

 

Čl. 6 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

(1) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania 
prijímacej komisie. 

(2) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa doručí uchádzačovi v písomnej forme 
do vlastných rúk na adresu jeho trvalého bydliska, uvedenú v prihláške. 

(3) Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa 
podáva dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia výsledku prijímacieho 
konania. Postup pri vybavovaní žiadosti sa riadi zákonom (§ 58 ods. 8).  

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na MTF STU 
v Bratislave so sídlom v Trnave nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v 
Akademickom senáte MTF STU. 

 
 
                                                                                                       prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
                                                                               dekan MTF STU 
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Príloha 1 Hodnotenie uchádzačov o doktorandské štúdium 

 

Hlavná 
kategória 

Podkategórie 
Špecifikácia 

podkategórie 
Body 

Znalosti 

(max. 40 bodov) 

Výsledky v 2. 
stupni štúdia 

Vážený študijný priemer v 2. stupni štúdia 

do 1,20 10 

do 1,30 8 

do 1,40 7 

do 1,50 6 

do 1,60 5 

do 1,70 4 

do 1,80 3 

do 1,90 2 

do 2,00 1 

Diplomová práca a jej obhajoba 
A 7 

B 4 

Prijímacia 
skúška 

Hodnotenie teoretických znalostí 
uchádzača potrebných pre úspešné 
absolvovanie doktorandského štúdia a 
motivácie uchádzača o doktorandské 
štúdium 

 0 – 15  

Test z anglického jazyka 

90% - 100% 8 

80% – 89% 6 

70% - 79% 4 

60% – 69% 2 

50% – 59% 1 

Menej ako 50% 0 

Vedecká,  
umelecká 
a odborná 
činnosť  

(max. 20 bodov) 

Študentská 
vedecká 
konferencia 

každé umiestnenie na 1. mieste   5 

každé umiestnenie na 2. - 3. mieste  3 

každá účasť bez umiestnenia  1 

Publikačná 
činnosť 

spoluautor impaktovanej publikácie, 
patentu alebo úžitkového vzoru 

 
10 

spoluautor inej časopiseckej publikácie 
alebo umeleckej práce v časopise 

 
7 

spoluautor príspevku v zborníku príspevkov 
z konferencie 

 
5 

spoluautor abstraktu v zborníku abstraktov 
z konferencie 

 
3 

 

 

 


