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POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A PREDPOKLADY UCHÁDZAČA 

O ŠTÚDIUM  

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
 

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Verejná 

politika a verejná správa je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné 

vykonanie prijímacej skúšky. Dekan fakulty zverejní najmenej dva mesiace pred posledným 

dňom  určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác. Pre 

každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Témy dizertačných prác a informácie o počte 

uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu 

zverejní fakulta na úradnej výveske a hromadným spôsobom v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Uchádzač vyplní prihlášku  na doktorandské štúdium v zmysle zákona o vysokých 

školách.  

K prihláške uchádzač priloží: životopis, vyhlásenie/potvrdenie  o trvalom pobyte, 

overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, návrh projektu dizertačnej práce, súpis 

svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej  

činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť pred začatím 

doktorandského štúdia  nie je  základnou podmienkou,  ale  je zohľadnená v procese 

prijímacieho konania),  ďalšie doklady požadované fakultou (doklad o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie a iné).  

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase 

overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, 

že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň 

určený na zápis na štúdium. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň 

vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a 

uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie 

dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní 

dokladov o vzdelaní  je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu 

na štúdium. V prípade, že uchádzač nespĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej 

stránke príslušnej fakulty, fakulta uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s 

priloženými dokumentmi so stručným odôvodnením vráti.  

 Fakulta zašle uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, a to najneskôr 14 

dní pred dátumom prijímacieho konania, pričom mu oznámi aj  obsahové zameranie 

prijímacej skúšky. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. O 

spôsobe a obsahu prijímacieho konania na doktorandské štúdium rozhoduje fakulta. 

Prijímacia skúška  sa uskutočňuje na fakulte pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej 

trojčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých na návrh predsedu odborovej 

komisie vymenúva dekan. 

Prijímacia komisia vyhodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní a 

určí poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti na prijímacej skúške. Pri určení poradia 

prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti 
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uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. výsledky v 

súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác 

študentov a pod). Výsledky bodového umiestnenia s číselným kódom uchádzača zverejní 

fakulta na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty. O výsledku prijímacej skúšky je 

vyhotovená zápisnica. Prijímacia komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov 

dekanovi. V rozhodnutí dekana o prijatí na doktorandské štúdium sa uvedie študijný program, 

študijný odbor, forma štúdia, doba štúdia. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 

poučenie o možnosti  podať  žiadosť  o  preskúmanie  rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi 

doporučene, do vlastných rúk (§ 58 zákona o vysokých školách) v lehote do 30 dní odo dňa 

vykonania prijímacej skúšky.  

Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom o vysokých školách. 

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín, 

miesto a čas určuje dekan. 
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