
 
 

 
 

KOR/2026/2020 

 
ŢILINSKÁ UNIVERZITA V ŢILINE 

Stavebná fakulta 

 
 
 
 

 
O z n a m 

o prijímacom konaní na doktorandské štúdium 
 
 

Dekan Stavebnej fakulty Ţilinskej univerzity v Ţiline (ďalej  SvF  UNIZA) 
v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 54 

 
o z n a m u j e, 

 
ţe prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia 
na akademický rok 2020/2021 (s nástupom od 1.9.2020) v študijnom odbore 
 
stavebníctvo v študijných programoch: - teória a konštrukcie pozemných stavieb 

             - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 

       - technológia a manažment stavieb 
 
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi 
v jednotlivých študijných programoch. Informácie o témach dizertačných prác 
v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ 
sú na internetovej adrese svf.uniza.sk, pod záloţkou študenti > doktorandské 
štúdium. 

 
T e r m í n podávania prihlášok na doktorandské štúdium je 

 
do 29. mája 2020 

 

Prihlášku moţno podať osobne (na referáte vedy a výskumu, zahraničných vzťahov  
a rozvoja SvF UNIZA, miestnosť AE 309), elektronicky alebo poštou. Pre akceptáciu 
elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, 
naskenovať a spolu s naskenovanými poţadovanými prílohami, vrátane dokladu o 
úhrade poplatku za prijímacie konanie priložiť ako prílohu k elektronickej prihláške. 

 
K prihláške na doktorandské štúdium musí uchádzač pripojiť tieto doklady: 

 ţivotopis, 

 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení 
vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 
dodatok k diplomu). Doklady vydané SvF UNIZA nie je potrebné  overovať. 

 zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, 

 doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách, 

 originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

http://www.svf.uniza.sk/


 doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní 
vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky 
(týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské 
štúdium 2. stupňa v zahraničí). Pre zahraničných uchádzačov prijatých 
na základe medzištátnych dohôd platia podmienky uvedené v príslušných 
dohodách. 

 
Poplatok za prijímacie konanie a spôsob úhrady 
výška poplatku:              20 € 

 

Platbu je moţné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukáţkou na účet: 
banka: Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896 
variabilný symbol:          10433 - meno platiteľa 
konštantný symbol:        0308 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP územia, ktoré 
sú povaţované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne 
pristúpili k SEPA pouţiť  BIC: SPSRSKBAXXX, 
                                       IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896. 

 Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol a meno platiteľa. 
 
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa uskutoční dňa 25. júna 2020 

na SvF UNIZA. Uchádzači budú pozvaní na prijímacie konanie písomne. 
 

Poznámka: 
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní sa poplatok za prijímacie 
konanie nevracia! 
Lekárske potvrdenie sa k prihláške nevyţaduje. 

 
Formy a štandardná dĺžka doktorandského štúdia 

- denná forma (3 roky) 
Finančne zabezpečená štipendiom v zmysle Zákona 131/2002 Z.z. (o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), § 54 ods.(18) 

- externá forma (4 roky) 

Poplatky za doktorandské štúdium 

- denná forma (3 roky) 
Bez poplatku počas štandardnej dĺţky štúdia. Po jej prekročení výšku poplatku 
stanovuje Smernica Ţilinskej univerzity v Ţiline (ďalej UNIZA) č. 116, príloha 1, 
čl.2). 

- externá forma (4 roky) 

Výška poplatku za štúdium /školné/ je stanovená na 1 000 € na akademický rok  
v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. a Smernice UNIZA č. 116, 
príloha 1, čl.2). 

 
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na doktorandské štúdium: 

 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho 

stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 
(Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.). 

 
Ďalšie podmienky prijímania na doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte 
Žilinskej univerzity v Žiline na akademický rok 2020/2021: 

Ďalšou podmienkou prijímania na štúdium doktorandských študijných programov 
(študijné programy tretieho stupňa) na SvF UNIZA na akademický rok 2020/2021 
 



je absolvovanie študijného programu inţinierskeho štúdia (Ing.) v rovnakom alebo 
príbuznom študijnom odbore. 

V súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. sa prijímacie konanie na doktorandské 
študijné programy na SvF UNIZA na akademický rok 2020/2021 bude riadiť týmito 
zásadami: 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na SvF UNIZA sa riadi aj Smernicou 
UNIZA č. 110 v znení dodatku č. 1 a 2 (Študijný poriadok pre tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia na UNIZA). 

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorej súčasťou je: 

– písomná skúška formou testu z jedného cudzieho svetového jazyka (cudzím 
jazykom sa myslí iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača), 

– ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom 
je overenie znalostí, odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú 
sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá 
uchádzač pouţiť pri riešení danej témy a predpokladaných výsledkov práce. 

Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatku č. 1 a 2 
(Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA). 

Komisia pre prijímacie konanie vydá odporúčanie o výsledku prijímacieho konania 
a návrh úspešných uchádzačov, ktoré predkladá dekanovi SvF UNIZA. 

Dekan SvF UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a garantmi študijných 
programov doktorandského štúdia rozhodne o prijatí uchádzača do 30 dní odo dňa 
konania prijímacej skúšky. 

 
Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: 
Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní 
so záverom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. 
Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí ich poradie podľa úspešnosti 
prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada komisia aj na rozsah a kvalitu 
doterajšej odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej 
činnosti (napr. výsledky v súťaţiach študentských vedeckých a odborných alebo 
umeleckých prác, odborná prax a pod.). Zároveň určí poradie všetkých úspešných 
uchádzačov. 

 
 
 

V Ţiline, 27.04.2020 prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r. 
dekan 


