
Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium v III. stupni 
vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE 

Prijímanie na štúdium v 3. stupni vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte TU v Košiciach 
sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu TU v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) 
Štatútu TU v Košiciach - Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a 
zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TU v Košiciach v znení dodatku 
č. 1 a 2 (www.tuke.sk/univerzita (v sekcii „legislatíva“)). 

Spôsobu prijímania na štúdium sa týka §4 Prijímacie konanie, ktorý hovorí, že: 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa. 

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta, témy 
dizertačných prác. Ku každej z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské 
štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské 
štúdium určí fakulta, jeho školiteľa a tému vybranej dizertačnej práce. Vypísanie prijímacieho 
konania TU v Košiciach alebo fakulta zverejní na úradnej výveske fakulty a minimálne na 
webovom sídle fakulty najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie 
prihlášok. Okrem lehoty na podanie prihlášok, podmienok prijatia, termínu a spôsobu 
overovania splnenia podmienok, fakulta je povinná zverejniť aj informáciu o počte 
uchádzačov, ktoré plánuje prijať. 

Fakulta zaradí medzi vypísané témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané 
externou vzdelávacou inštitúciou; spolu s vypísanou témou sa uvedie i názov zadávajúcej 
externej vzdelávacej inštitúcie. Externá vzdelávacia inštitúcia môže témy zverejniť aj 
samostatne. 

Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou 
vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť i externá 
vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 54, ods. 7 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej 
sú zastúpení členovia z TU v Košiciach a členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej 
inštitúcie. Členov z TU v Košiciach určuje dekan. Prijímacia skúška sa po dohode fakulty s 
externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti 
zástupcov TU v Košiciach. 

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na 
tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. 
Prihláška musí byť doručená v termíne vyhlásenom fakultou. 



O prijatí na štúdium, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. Rozhodnutie dekana o 
neprijatí na štúdium môže podľa odseku 8 zmeniť rektor. O prijatí na štúdium, ktorý 
uskutočňuje TU v Košiciach, rozhoduje rektor. 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 
overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a 
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť uchádzačovi 
formou doporučenej zásielky do vlastných rúk. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí 
na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je tým orgánom 
dekan, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie sa vydalo v rozpore so zákonom, 
vnútorným predpisom vysokej školy alebo fakulty. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor 
zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom vysokej školy. 
Ak rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že 
rozhodnutie sa vydalo v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom vysokej školy. Inak 
postúpi žiadosť AS TU v Košiciach, ktorý zmení rozhodnutie, ak sa vydalo v rozpore so 
zákonom. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od 
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo fakultu 

Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia na SjF TUKE: 

• primeranú znalosť jedného svetového jazyka (podľa výberu uchádzača), ktorá sa overuje na
Katedre jazykov TU v Košiciach formou písomného testu. Maximálny počet bodov, ktorý môže 
uchádzač získať, je 40 bodov. Za úspešné zvládnutie tohto testu sa považuje získanie 
minimálne 21 bodov. Výsledky overenia znalosti ovládania svetového jazyku sú z Katedry 
jazykov TU v Košiciach postúpené v písomnej forme na Dekanát fakulty a následne sú 
poskytnuté predsedom jednotlivých fakultných odborových komisií. 


