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POKYN   DEKANA  
K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA III. STUPEŇ ŠTÚDIA  

PRE AK.R 2020/21 
 
V zmysle zákona o VŠ a podmienok mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19, dekan SjF 
TUKE vydáva pokyn k prijímaciemu konaniu na III. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/21.  
 
Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné 
podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

1. Otvárané študijné programy 
 

Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2020/2021 realizuje v nasledovných študijných programoch: 
 

− Aplikovaná mechanika 

− Priemyselná automatizácia 

− Časti a mechanizmy strojov 

− Dopravné stroje a zariadenia 

− Energetické stroje a zariadenia 

− Inžinierstvo prostredia 

− Kvalita a bezpečnosť 

− Priemyselná mechatronika 

− Metrológia 

− Priemyselné inžinierstvo 

− Robotika a robototechnológie 

− Strojárske technológie a materiály 

− Technika ochrany životného prostredia 

− Výrobná technika 

− Biomedicínske inžinierstvo. 
 

2. Spôsob podania prihlášky na štúdium 
 
Prijímacie konanie sa začína doručením e-prihlášky uchádzača o štúdium. Prihlášky na doktorandské 
štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v 
príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné vyplniť elektronicky 
prostredníctvom web stránky  
https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais    
 
Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ak. r. 2020/2021 je absolvovanie vysokoškolského štúdia II. 
stupňa štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške je potrebné uviesť znalosť cudzích 
jazykov. 
 
K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť (ako príloha e-prihlášky): 
 

− životopis 

− overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
dodatok k diplomu) 

− výpis výsledkov štúdia 

− doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, prípadne poštová poukážka) 

− zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.  
 
 
Spoplatnenie štúdia je v zmysle príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 07/2019, zverejneného na 
stránke www.tuke.sk.  
https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/6881a3a9-2e78-4fa9-abae-
e389e3a5a1ec/PR_TUKE_07_19_Skolne_2020_2021_tuke.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n0qi9rl 
 
 

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/6881a3a9-2e78-4fa9-abae-e389e3a5a1ec/PR_TUKE_07_19_Skolne_2020_2021_tuke.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n0qi9rl
https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/6881a3a9-2e78-4fa9-abae-e389e3a5a1ec/PR_TUKE_07_19_Skolne_2020_2021_tuke.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n0qi9rl
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Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 
 http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/images/doc/PhD_temy_2020.pdf 
 

3. Priebeh prijímacej skúšky: 
 
Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti (cudzí jazyk formou testu) a odbornej časti.  
 
a) jazyková časť prijímacej skúšky: 

− skúška z cudzieho jazyka sa uskutočňuje formou testu, 

− test bude prebiehať v reálnom čase prostredníctvom MS Teams dňa 17.6.2020 so začiatkom o 10.00 
hod., 

− uchádzač je povinný mať na počítači nainštalovanú aplikáciu MS Teams podľa pokynov na stránke 
www.tuke.sk, 

− uchádzač bude vykonávať test cez počítač s kamerou a mikrofónom (nie cez mobil, smartfón). Pred 
testom sa zoznámi s prostredím a funkciami MS Teams, aby si overil fungovanie kamery a mikrofónu. 

− uchádzač sa prihlási svojím jedinečným loginom (TUKE) a heslom cez MS Teams do tímu „Prijímacie 
konanie – jazykový test“ 10 minút pred začiatkom testu, 

− časový limit na vykonanie testu je 20 minút, 

− počas celého testu musí mať uchádzač zapnutú kameru, 

− o výsledku testu bude doktorand informovaný e-mailom. 
 
Vzhľadom na vývoj a uvoľňovanie preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, zmena 
spôsobu vykonania testu je vyhradená. 

 
b) odborná časť: 

− uchádzač pripraví odbornú .ppt prezentáciu v rozsahu 10-12 slajdov k tému DDP na ktorú sa hlási, 

− uchádzač môže pri príprave prezentácie využiť konzultáciu so školiteľom, 

− prezentáciu vo formáte .ppt uchádzač zašle e-mailom na adresu: beata.krisakova@tuke.sk do 
31.5.2020, 

− odbornú úroveň prezentácie zhodnotí príslušná komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom 
programe. 

 
 Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru. 
V zmysle §58, ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. a §4, ods. 6 Vnútorného predpisu TUKE k doktorandskému 
štúdiu, o prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.  
 
 

4. Termín podania prihlášky a poplatok 
 
Termín podania prihlášok je do 31.05.2020. 
 
Poplatok za prijímacie konanie je 30,00 EUR (e- prihláška). Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom 

alebo poštovou poukážkou typu U. 

 

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 

Variabilný symbol: 9 

 

Adresát: 

Technická univerzita v Košiciach, 

Strojnícka fakulta, 

Letná 9, 

042 00 Košice 

 
 

5. Termín prijímacieho konania 
 
Termín prijímacieho konania je stanovený na 17.06.2020. 
 

 

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/images/doc/PhD_temy_2020.pdf
http://www.tuke.sk/
mailto:beata.krisakova@tuke.sk
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6. Komisie pre prijímacie konanie v ak. r. 2020/21 
 
        Komisie pre prijímacie konanie v pre ak. rok 2020/2021 v zmysle  § 54 ods. 7 zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z.z., a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 Zásad organizácie, 
hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia 
na Technickej univerzite v Košiciach budú pracovať v nasledovnom zložení:  

 
 
Študijný odbor strojárstvo 
Študijný program: 
 
aplikovaná mechanika 
predseda: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 
členovia: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 

doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 
 

časti a mechanizmy strojov 
predseda: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 
členovia: doc. Ing. Róbert Grega, PhD. 
  doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 
 
dopravné stroje a zariadenia 
predseda: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 
členovia: doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 
  doc. Ing. Martin Mantič, PhD. 
 
energetické stroje a zariadenia 
predseda: doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 
členovia: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 
  doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 
 
inžinierstvo prostredia 
predseda: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 
členovia: doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD. 
  doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 
kvalita a bezpečnosť 
predseda: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 
členovia: doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 
  doc. Ing. Renáta Turisová, PhD. 
metrológia 
predseda: prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 
členovia: doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD. 
  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 
 
priemyselná automatizácia 
predseda: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 
členovia: doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 
  doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 
 
priemyselné inžinierstvo 
predseda: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 
členovia: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 
  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 
 
priemyselná mechatronika 
predseda: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 
členovia: doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 
  doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 
 
robotika a robototechnológie 
predseda: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 
členovia: doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 
  doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 
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strojárske technológie a materiály 
predseda: prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 
členovia: prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 
  doc. Ing. Janka Majerníková, PhD. 
 
technika ochrany životného protredia 
predseda: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 
členovia: doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. 
  doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 
 
výrobná technika 
predseda: prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 
členovia: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 
  doc. Ing. Peter Ižol, PhD. 
 
 
 
Študijný odbor elektrotechnika 
Študijný program: 
 
biomedicínske inžinierstvo 
predseda: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 
členovia: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 

doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  
 
 

  
Kontaktné údaje: 
 
Ing. Beáta Krišáková 
beata.krisakova@tuke.sk  
Telefón: 055/602 2444   
 
 
 
 
                                                                       Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 

                                                                 dekan 

 

mailto:beata.krisakova@tuke.sk

