
Prijímacie konanie 
na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19 
Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  v zmysle zákona č.131/2002 o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akreditované študijné programy: 
 

 Časti a mechanizmy strojov  

 Počítačové modelovanie a mechanika strojov  

 Strojárske technológie  

 Technické materiály   

 Automatizované výrobné systémy     

 Koľajové vozidlá     

 Priemyselné inžinierstvo 

 Energetické stoje a zariadenia 
 

 Študijné programy 
 Termín podania prihlášky 
 Spôsob vyplnenia a podania prihlášky 
 Témy dizertačných prác 
 Prílohy k prihláške 
 Poplatok 
 Prijímacia skúška 
 Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium 
 Informácia o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium 

 

 
 

Študijné programy 
Strojnícka fakulta v akademickom roku 2018/19 ponúka doktorandské štúdium v týchto 
študijných programoch:  
 
číslo:    študijný odbor                             študijný program 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5.2.5   Časti a mechanizmy strojov     Časti a mechanizmy strojov 
5.2.5   Časti a mechanizmy strojov     Počítačové modelovanie a mechanika strojov 
5.2.7   Strojárske technológie a materiály      Strojárske technológie  
5.2.7   Strojárske technológie a materiály         Technické materiály 
5.2.7   Strojárske technológie a materiály    Automatizované výrobné systémy 
5.2.4   Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá    Koľajové vozidlá 
5.2.52 Priemyselné inžinierstvo     Priemyselné inžinierstvo 
5.2.6   Energetické stroje a zariadenia        Energetické stroje a zariadenia 
 

 
Termín podania prihlášky 
do 31. mája 2018  
(s nástupom od 1. septembra 2018) 
 
Prijímacia skúška sa uskutoční 27. júna 2018 
presnejšie informácie pošleme uchádzačom v pozvánke na prijímací pohovor. 

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#programy
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#prihlaska
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#sposob
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#temy
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#prilohy
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#poplatok
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#skuska
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#obsah
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1675#pocet


  

Spôsob podania prihlášky 
 vyplnením e-prihlášky na www stránke UNIZA a jej odovzdaním / zaslaním spolu s 

prílohami a potvrdením o zaplatení na študijné oddelenie SjF. Pozorne si prečítajte 
návod na jej vyplnenie  (1. apríl 2018 - spustenie e-prihlášky). 

 alebo odovzdaním prihlášky spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení na študijnom 
oddelení 
tlačivo prihlášky: Prihláška na vysokoškolské štúdium – doktorandské  3. stupeň 

 alebo odoslaním prihlášky poštou spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení na: 
Študijné oddelenie 
SjF ŽU v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

 
  
  

Prílohy k prihláške 
K prihláške na príslušnom tlačive uchádzač musí doložiť nasledovné doklady: 

1. koncept téz dizertačného projektu v rozsahu 1-2 strán; 
2. overenú fotokópiu diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní - inžinierskom, 

magisterskom (overenie môže vykonať aj pracovníčka študijného oddelenia), 
fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške (vysokoškolské štúdium), prípadne iné 
ocenenia (napr. Cena dekana, rektora a pod.); 

3. zoznam absolvovaných predmetov (v rámci vysokoškolského štúdia so známkami, 
potvrdený fakultou, ktorú uchádzač absolvoval) alebo overenú kópiu dodatku 
k inžinierskemu/magisterskému diplomu (v prípade, že v čase odovzdávania prihlášok 
ešte nemáte ukončené štúdium, kópie dokladov a zoznam absolvovaných predmetov 
doložíte k prihláške dodatočne); 

4. životopis; 
5. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto 

prácach (ak boli vypracované) a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej 
činnosti; 

 K prihláške priloží uchádzač  okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) 
o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 

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

 

 
 
Poplatok 

 20 € - pre študentov, ktorí sa hlásia prostredníctvom elektronickej prihlášky 
 20 € - pre študentov, ktorí nevyužijú elektronickú prihlášku 

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom 

číslo účtu: 7000269861/8180, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861 



variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky 
alebo 10233, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku 

konštantný symbol: 0308 

v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko 

 
Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku je nutné poslať  spolu s prihláškou 
na štúdium na adresu fakulty, alebo odovzdať spolu s prihláškou na štúdium na 
študijnom oddelení. 

  

Postup prijímania 
1. Prijímacie konanie začína pre uchádzača podaním prihlášky. 
2. Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich 

splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu 
skúšku. 

3. Výsledky prijímacej skúšky sa vyhodnotia. 
4. Výber uchádzačov vychádza: 

o z poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, 
o výsledkov predchádzajúceho štúdia, publikačnej činnosti, významných 

výsledkov odbornej činnosti v oblasti predmetu dizertácie, IKT-technológií 
a pod., 

o počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium. 
5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručia 

uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. 
Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí vydaním rozhodnutia o výsledku 
prijímacieho konania. 

  

Prijímacia skúška 
27. júna 2018  
Pre študentov zo zahraničia platia rovnaké odborné požiadavky ako pre domácich študentov. 
Uchádzači o doktorandské štúdium v rámci prijímacieho konania preukážu vedomosti z 
oblasti danej príslušným študijným odborom. Zároveň prezentujú tézy dizertačného projektu 
v kontexte dosiahnutých vedomostí a preukážu svoje jazykové znalosti. 
Spresnené informácie o prijímacej skúške dostane uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu 
skúšku. 
Každý uchádzač o doktorandské štúdium bude písomne upovedomený o termíne a mieste 
prijímacej skúšky. 
  

Podmienky prijatia 
Všeobecné zásady na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov 

1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného 
programu druhého stupňa. Túto podmienku spĺňajú aj absolventi študijných odborov 
podľa starších predpisov. Absolvovanie študijného programu spojeného prvého a 
druhého stupňa sa považuje za absolvovanie študijného programu druhého stupňa. 

2. Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe 



o obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia, ktoré sú doložené príslušnými 
dokladmi, 

o na základe výsledkov prijímacej skúšky a 
o na základe zdravotného stavu uchádzača, ktorý je dokumentovaný vyjadrením 

lekára. 
  

Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium 
Hlavným cieľom prijímacej skúšky je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo 
zvolenom študijnom programe a zistiť predpoklady uchádzača na samostatnú tvorivú 
činnosť. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie jazykových schopností uchádzača z 
anglického jazyka. 
Skúška je tematicky zameraná na oblasť danú študijným odborom.  
Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium 
v príslušnom študijnom programe vykoná komisia, ktorú menuje dekan fakulty. Na štúdium 
môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali aj jazykovú skúšku. Výber 
uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, 
výsledkov predchádzajúceho štúdia, publikačnej a odbornej činnosti, významných výsledkov 
dosiahnutých počas VŠ štúdia. 
  

Informácia o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať 
na štúdium 
Plánovaný počet študentov prijatých na doktorandské štúdium na akademický rok 2018/19 

Študijný program: Študijný odbor: Denní: Externí: 

Časti a mechanizmy strojov 5.2.5   Časti a mechanizmy strojov 3 2 

Počítačové modelovanie a mechanika strojov  5.2.5   Časti a mechanizmy strojov 3 1 

Strojárske technológie 5.2.7   Strojárske technológie a materiály  6 4 

Technické materiály  5.2.7   Strojárske technológie a materiály 3 1 

Automatizované výrobné systémy 5.2.7   Strojárske technológie a materiály  
 

3 1 

Koľajové vozidlá  5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,  
            lode a lietadlá  

3 1 

Priemyselné inžinierstvo 5.2.52   Priemyselné inžinierstvo 3 3 

Energetické stroje a zariadenia 5.2.6   Energetické stroje a zariadenia 3 2 

 
 


