
 
 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium                                                                                                   
v akreditovaných študijných programoch na FA STU  

v akademickom roku 2020/2021 
 

 
Termín na podanie prihlášky (spolu s prílohami):  1. apríl 2020 – 31. máj 2020 
Termín konania prijímacej skúšky:    24. jún 2020 
Termín zasadania prijímacej komisie:    29. jún 2020 
 
Pre prijímacie konanie platí Vnútorný predpis č.5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium 
študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU Bratislava spolu s Dodatkom 
číslo 1 zo dňa 25.06.2013, ďalej len Vnútorný predpis č.5/2013. 
Prihlášku na doktorandské štúdium je potrebné podať prostredníctvom Akademického informačného 
systému v elektronickej forme. Požadované prílohy je treba doručiť v papierovej podobe na Oddelenie 
pre doktorandské štúdium.  
Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou – čl.5 (3) Vnútorný predpis č.5/2013. 
 
Akreditované študijné programy                       forma štúdia       počet rokov       plánovaný  počet      

                                   štúdia     prijatých uchádzačov* 
architektúra - slovenský jazyk   denná / externá  3 / 4  7 ** / *** 
architektúra - anglický jazyk   denná / externá  3 / 4  3 ** / *** 
urbanizmus - slovenský jazyk   denná / externá  3 / 4  2 ** / *** 
urbanizmus - anglický jazyk   denná / externá  3 / 4  3 ** / *** 
dizajn - slovenský jazyk    denná / externá  3 / 4  3 ** / *** 
  
Poznámka: 
* Pri určovaní plánovaného počtu prijatých uchádzačov sa zohľadňuje najmä predpokladaný záujem o štúdium daného 
študijného programu a kapacitné možnosti pracovísk, ktoré ho uskutočňujú. 
** Skutočný počet prijatých uchádzačov je podmienený splnením vopred určených podmienok. Ak splní podmienky prijatia na 
štúdium tohto študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru 
schopností na štúdium podľa podmienok určených fakultou. 
*** Počet prijatých závisí od počtu prihlásených študentov na jednotlivé ŠP, ich úspešnosti na prijímacej skúške a od voľnej 
kapacity školiteľov. 
- čl.2 (1-3) Vnútorný predpis č.5/2013) 
 
 
PODMIENKY PRIJATIA: 
Základné podmienky prijatia na štúdium 
Základnou podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu  
druhého stupňa štúdia podľa Čl.3 (4) - Vnútorný predpis č.5/2013) 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa je vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa.  
Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných programov v jazyku 
slovenskom alebo anglickom sa použijú ustanovenia Zákona č. 422/2015 Z. z. - Zákon o uznávaní 
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, časť 
druhá, § 7 - Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. 
 
 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky -  



Na doktorandské štúdium v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus a v študijnom odbore Dizajn 
môžu byť prijatí len absolventi týchto a príbuzných odborov. 
- uhradenie poplatku za prijímacie konanie - čl.4 (9,10) Vnútorný predpis STU č.5/2013  
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACEJ SKÚŠKE: 
Prijímacia skúška 

1. Rámcový obsah skúšky: 
Prijímacia skúška má formu ústneho pohovoru, ktorému predchádza test zo znalosti anglického 
jazyka. V rámci skúšky sa overia vedomosti a poznatky uchádzača z oblasti predmetov 
inžinierskeho alebo magisterského študijného programu, ktoré súvisia so zvoleným doktorandským 
študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom prijímacieho konania je zistenie 
predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia, ako aj 
zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí. 
2. Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: 
Stanovenie poradia (na základe bodového hodnotenia úrovne odborných znalostí, dosiahnutých 
výsledkov štúdia a testov z jazyka). 
3. Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky: 
Prostredníctvom internetovej stránky FA STU. 

 
Požadované prílohy k prihláške 

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť prihlásení uchádzači o štúdium podľa ŠP, ktorí predložia 
nasledovné požadované doklady : 
 Životopis  
 Overená kópia inžinierskeho / magisterského  diplomu (U absolventov FA STU je  

  podmienkou overená kópia diplomu iba v prípade, ak ju uchádzač posiela poštou. Ak odovzdá  
 neoverenú kópiu na Oddelení DrŠ osobne, treba priniesť aj diplom k nahliadnutiu.) 
 Uchádzači, ktorí absolvujú štátne záverečné skúšky aktuálneho stupňa štúdia  po termíne  

  konania prijímacej skúšky, predkladajú overenú kópiu inžinierskeho / magisterského  diplomu  
  a vysvedčenia o štátnej skúške v slovenskom jazyku a to neodkladne po vykonaní štátnej  
  skúšky, najneskôr  do 15.07.2020.  
 Súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti, 

prípadne posudky týchto prác a činností 
 Doklad o štátnej skúške z anglického jazyka (absolventi štátnych skúšok nerobia vstupný test), 
 Výpis známok z predchádzajúceho (inžinierskeho) štúdia, 
 Motivačný list , 
 Rámcový projekt k téme dizertačnej práce,  
 Uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium opakovane po vylúčení alebo zanechaní doktorandského 

štúdia na FA STU,  predkladajú z predošlého úspešne ukončeného stupňa štúdia  novú overenú 
kópiu diplomu a výpis absolvovaných predmetov.  

 Uchádzači - cudzinci  a uchádzači - občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce  inžinierske / 
magisterské  štúdium  v zahraničí,  predložia v zmysle Zákona č. 422/2015 Z. z. - Zákon o uznávaní 
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
časť druhá, § 7 - Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.  
 V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené 

všetky požadované doklady a uchádzač si túto povinnosť nesplní v termíne  stanovenom FA STU, 
nebude môcť sa zúčastniť prijímacej skúšky.  
 

Kritéria prijímania na štúdium 
Kritéria prijímania na štúdium a spôsob ich overovania musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia 
najvyššiu mieru schopností na štúdium (§ 57 zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2020)) 
 



 
 
Kritéria hodnotenia prijímacieho pohovoru: 
Prijímacia komisia stanoví poradie úspešnosti uchádzačov na základe nasledujúcich kritérií: 
- úroveň ústneho pohovoru, úroveň odborných znalostí uchádzača, jeho predpoklady pre samostatnú 

tvorivú činnosť v oblasti vedy, 
- rozsah a kvalita publikačnej činnosti, zverejnenie výsledkov práce, 
- rozsah a kvalita umeleckej činnosti, ocenenie ateliérových prác (Cena prof. Lacka resp. návrh na 

cenu prof. Lacka, Cena prof. Vilhana, Cena prof. Hrušku, doc. Kodoňa, ....), ocenenia 
v medzinárodných študentských súťažiach, resp. verejných súťažiach, 

- úroveň znalosti anglického jazyka overená testom z jazyka (podmienkou úspešnosti je zisk 
minimálne 50 % zo stanoveného počtu bodov), absolventi štátnej skúšky nerobia test, nad 75% 
stanoveného počtu bodov je zisk 15 bodov 

- dosiahnuté výsledky v inžinierskom stupni štúdia (podľa VŠP), 
- výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác, 
- účasť na zahraničnej študentskej mobilite (Erasmus, Leonardo da Vinci), účasť na študentských 

workshopoch, letnej škole a pod. 
 
Hodnotenie úrovne odborných znalostí a predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia 
v rámci prijímacej skúšky: 
Uchádzač / -ka Hodnotenia úrovne odborných 

znalostí a overenie 
predpokladov tvorivej činnosti 
v oblasti vedy 

Dosiahnuté študijné 
výsledky, ocenenia 
a ďalšie aktivity 

Znalosť 
anglického 
jazyka 

Spolu 

Max 70 bodov Max 15 bodov Max 15 bodov Max 100 bodov 

 
 

    

- uchádzač na prijímacej skúške skončil s výsledkom „prospel“, ak získal minimálne 51 bodov a viac 
 
 
 
Bratislava, 18.2.2020 
 
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., v. r.                 prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., v. r.           
           predseda AS FA STU                                                                             dekan FA STU 
 
 
    
Ing. arch. Ján Legény, PhD.  
prodekan pre vedu a výskum FA STU 
Elena Mihaličová, doktorandské štúdium FA STU      
tel.: (02) 57 276 212  mobil: 0918 665 010 
mail: elena.mihalicova@stuba.sk 
 
 
POPLATKY: 
Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický 
rok: Smernica rektora č. 3/2019-SR pre akad. rok 2020/2021. 

 
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v štátnom jazyku:      40,- €  
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v cudzom jazyku:   80,-€  



V časti elektronickej prihlášky o zaplatení sa nachádza číslo účtu a variabilný symbol.  
Poplatok požadujeme uhradiť vo forme bankového prevodu. 

 
 
Výška školného v dennej forme štúdia v cudzom jazyku (pre zahraničných študentov študujúcich 
v anglickom jazyku):                            3 500,- € za rok 
 
Výška školného v externej forme štúdia v cudzom jazyku (pre zahraničných študentov študujúcich 
v anglickom jazyku):                            2 400,- € za rok 
 
Výška školného v externej forme štúdia v slovenskom jazyku:                            500,- € za rok 

 


