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Článok 1 
Úvodné ustanovenia  

 
1. V tomto dokumente sú definované zásady a pravidlá prijímacieho konania v roku 2022 

na štúdium doktorandských študijných programov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(ďalej len ‚SvF UNIZA‘) spracované na základe Smernice č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho 
konania na Žilinskej univerzite v Žiline rešpektujúce smernicu č. 216 Zabezpečenie kvality 
doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

2. Pre štúdium na všetkých akreditovaných študijných programoch na SvF UNIZA sa realizuje 
prijímacie konanie. 

3. SvF UNIZA rešpektovaním a uplatňovaním týchto zásad a pravidiel prijímacieho konania 
garantuje, že: 
a) prijímacie konanie je spravodlivé, transparentné a spoľahlivé, 
b) podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému 

uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia, 
c) výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich spôsobilosti 

na štúdium, 
d) kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné. 
 

Článok 2 
Podávanie prihlášok na štúdium 

1. Termín podania prihlášok na doktorandské štúdium v 1. kole je do 31. mája 2022 (vrátane). 

2. Termín prijímacieho konania v 1. kole a termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie 
na doktorandské štúdium v 1. kole je 23. júna 2022. 

3. Vo vybraných študijných programoch doktorandského štúdia bude v prípade voľných miest 
zorganizované aj 2. kolo prijímacieho konania.  

4. Zoznam študijných programov doktorandského štúdia pre 2. kolo prijímacieho konania bude 
zverejnený do 11. júla 2022.  

5. Podmienky prijatia a forma v 2. kole prijímacieho konania pre doktorandské štúdium sú 
rovnaké ako v 1. kole prijímacieho konania. 

6. Termín podania prihlášok na doktorandské štúdium v 2. kole je do 12. augusta 2022 (vrátane). 

7. Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v 2. kole je 
25. august 2022. 

8. Na štúdium v doktorandskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením 
postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obe formy 
štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie 
konanie. 

9. Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň alebo využijú 
elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť prostredníctvom informačného 
systému UNIZA: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php, ktorý umožňuje 
uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania 
do dňa skončenia prijímacieho konania. Môžu tiež použiť portál VŠ: https://prihlaskavs.sk/sk/. 
Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty. 

10. Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované 
prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu SvF UNIZA do 31. mája 2022 
(vrátane).  

11. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky 
podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú 
akceptované. 

12. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku 
je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. 

13. Uchádzač o štúdium študijného programu 3. stupňa (doktorandského) priloží k prihláške 
nasledovné povinné doklady a náležitosti:  
a) životopis,  
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b) 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, 

c) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, 
d) doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách, 
e) originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
f) 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), 

g) podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania). 
14. Pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie potrebné na splnenie základnej podmienky prijatia na 

štúdium na uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (netýka 
sa Českej republiky), je potrebné, aby doklad o získanom vzdelaní bol uznaný za rovnocenný 
s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike 
(uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o 
uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). Podrobné informácie sú zverejnené na: 
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/uznavanie-dokladov. 

15. Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich, a to aj 
neukončených vysokoškolských štúdiách 3. stupňa (zápisoch na štúdium). V prípade uvedenia 
nepravdivých alebo neúplných údajov bude prihláška a aj prípadné rozhodnutie o prijatí 
považované za neplatné. 

16. Poplatok za prijímacie konanie 20 EUR je potrebné uhradiť na:  
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

banka: Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896 
konštantný symbol:       0308 
variabilný symbol:         10433 – doktorandské štúdium 

17. Platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie 
uvedený účet. Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, 
ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne 
pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 
9896. 

18. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za 
prijímacie konanie nevracia. 

19. V zmysle §58 ods. 9, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), ak prijatý uchádzač 
neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše 
na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta 
môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania. 

 

Článok 3 
Jazykové predpoklady uchádzača 

1. Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je 
požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne 
na úrovni B1, jazykovú prípravu je možné absolvovať aj na UNIZA. Vyžaduje sa tiež znalosť 
aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, 
ruština) na primeranej úrovni.  

2. Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je 
požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.  
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Článok 4 
Zdravotná spôsobilosť uchádzača 

1. SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské 
štúdium a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.  

 

Článok 5 
Ponúkané akreditované študijné programy doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte 

Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023 

1. V akademickom roku 2022/2023 SvF UNIZA ponúka akreditované študijné programy 
v doktorandskom štúdiu uvedené v tabuľke 1. Plánované počty prijatých uchádzačov 
na štúdium do 1. nominálneho ročníka jednotlivých študijných programov sú taktiež uvedené 
v tabuľke 1.  

 

Tab. 1 – Ponúkané akreditované študijné programy doktorandského štúdia na SvF UNIZA 
a plánované počty prijatých uchádzačov  

Stupeň 
štúdia 

Študijný program 
Študijný 
odbor 

Plánovaný počet prijatých 
uchádzačov do 1. 

nominálneho ročníka štúdia 

denná externá 

D
ok

to
ra

nd
sk

é 
št

úd
iu

m
 

teória a konštrukcie pozemných 
stavieb  

Stavebníctvo 3 1 

teória a konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

Stavebníctvo 4 3 

technológia a manažment  
stavieb 

Stavebníctvo 3 3 

SPOLU 10 7 

 

1. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky, v externej forme 4 roky. 
2. Všetky študijné programy vyučované v slovenskom jazyku sa okrem externej formy 

v štandardnej dĺžke štúdia ponúkajú ako bezplatné, aj pre zahraničných študentov. 
3. Doktorandské štúdium v externej forme je spoplatnené sumou 1 000 EUR za jeden 

akademický rok. 
4. Podrobné informácie o študijných programoch – učebné plány a informačné listy predmetov 

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php 
 

Článok 6 
Podmienky a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je 
získanie vysokoškolského vzdelania a akademického titulu na druhom stupni vysokoškolského 
štúdia (Zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ďalej aj „zákon“) v študijnom odbore stavebníctvo 
a v súvisiacich študijných odboroch. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý 
ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu 
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na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého 
stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní. 

2. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nepredloží doklad o ukončení štúdia na 
druhom stupni, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis 
tento doklad predloží. 

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

4. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby 
na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Všetci uchádzači 
o štúdium prechádzajú výberovým konaním. 

5. Výberové konanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou pohovoru osobitne 
s každým uchádzačom pred prijímacou komisiou. 

6. Jednou z hlavných činností uskutočňovania doktorandského študijného programu je 
vedeckovýskumná alebo umelecká tvorivá činnosť doktoranda, ktoré tvoria podstatnú časť 
doktorandského štúdia. Cieľom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je overiť odbornú 
spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe a zistiť predpoklady 
uchádzača na samostatnú tvorivú činnosť. Na preverenie týchto skutočností s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a dosahovania medzinárodne akceptovateľných 
výsledkov vo vede a výskume sa v rámci procesu prijímacieho konania preverujú najmä: 
a) predpoklady uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia, 

(napr. účasťou na riešení projektov Grantového systému UNIZA pre študentov 2. stupňa 
VŠ podľa Smernice č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline), 

b) úroveň odborných znalostí, vedomostí a poznatkov z predmetov študijného programu 
druhého stupňa súvisiacich so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou 
témou dizertačnej práce, 

c) schopnosť vytvárať publikačné výstupy výsledkov svojej tvorivej práce a ich publikovanie 
formou príspevkov v časopisoch alebo v zborníkoch, 

d) schopnosť prezentovať výsledky svojej práce účasťou na konferenciách a súťažiach doma 
a v zahraničí, 

e) schopnosť využívať dostupné vedecké a odborné zdroje najmä z medzinárodných 
indexovaných databáz, 

f) znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na primeranej úrovni. 
U doktoranda sa očakáva a overuje jeho motivácia pre štúdium, odborná spôsobilosť, 
predpoklady pre tvorivú a samostatnú prácu, aktívny prístup k plneniu úloh a osobná 
zodpovednosť. 

7. Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá pozostáva: 
a) písomná skúška formou testu z jedného cudzieho svetového jazyka (cudzím jazykom sa 

myslí iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača), 
b) ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie 

znalostí, odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane 
dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj 
predpokladaných záverov práce. 

8. Na prijímacej skúške sa uchádzači preukážu preukazom totožnosti a predložia pozvánku 
na prijímaciu skúšku. 

9. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch 
členov. Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia. Ďalším členom 
komisie je školiteľ pre vypísanú tému. 

10. Z uchádzačov sa zostaví poradovník uchádzačov podľa: 
a) výsledkov prijímacej skúšky, 
b) výsledkov dosiahnutých v 2. stupni vysokoškolského štúdia, 



 

6 

c) hodnotenia obhajoby diplomovej práce, 
d) účasti na študentských vedeckých konferenciách, 
e) doterajšej publikačnej činnosti uchádzača. 

11. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. 
12. Na štúdium budú prijímaní uchádzači na základe poradia z výsledkov prijímacej skúšky. 

Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe 
odporúčania prijímacej komisie SvF UNIZA. 

13. 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. 

14. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho 
špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím 
na jeho špecifické potreby v súlade so smernicou „Podpora uchádzačov o štúdium 
a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline“. 

15. Prijímaciu skúšku možno vo výnimočných prípadoch realizovať pomocou informačno-
komunikačných technológií, bez fyzickej prítomnosti uchádzača. O tomto spôsobe prijímacej 
skúšky rozhodne dekan fakulty na základe písomnej žiadosti uchádzača. 

16. Každý uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho 
konania. 

17. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v systéme prijímacieho konania, rozhodnutia 
o prijatí / neprijatí na štúdium budú uchádzačom doručené doporučene v zákonnom termíne. 

18. V rozhodnutí o prijatí na štúdium doručenom uchádzačovi je uvedený taktiež postup zápisu 
uchádzača na štúdium. 

19. Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. 
20. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv 

alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. 
 

 Článok 7 
Zápis na štúdium 

1. Zápis na vysokoškolské štúdium na fakultu sa riadi ustanoveniami § 59 zákona o VŠ.  
2. Termín zápisu je zverejnený v akademickom kalendári SvF UNIZA a zároveň uvedený 

v Rozhodnutí o prijatí na štúdium. 
3. Uchádzač požiada o zápis na štúdium elektronicky cez webovú stránku UNIZA: 

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php. 
4. Na základe požiadavky uchádzača na zápis na štúdium je uchádzač zaevidovaný 

v Akademickom informačnom a vzdelávacom systéme (ďalej len „AIVS“), čím mu je zároveň 
vytvorený  elektronický výkaz o štúdiu (elektronický index). Po zápise je študentovi vydaný 
preukaz študenta (čipová karta). 

 

Článok 8 
Školné, poplatky a platby spojené so štúdiom  

na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  

1. Školné, poplatky a platby spojené so štúdiom na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 
v príslušnom akademickom roku sú v súlade s § 76 ods. 9 a § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VŠ“), stanovené v Smernici č. 116 „Určenie školného, poplatkov spojených 
so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických 
titulov“ https://www.uniza.sk/index.php/studenti/prakticke-informacie/skolne-a-poplatky.  
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Článok 9 
Záverečné ustanovenie 

1. Tieto Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia študijných programov, ktoré 
zabezpečuje SvF UNIZA schválil Akademický senát SvF UNIZA 16.12. 2021.  

2. Tieto Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia študijných programov,  ktoré 
zabezpečuje SvF UNIZA nadobúdajú platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia.  
 

 
V Žiline dňa 16.12. 2021 

__________________________________   ______________________________ 
prof. Dr. Ing. Martin Decký, v. r.    prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. 

predseda AS SvF UNIZA     dekan SvF UNIZA 

 


