
 
 

Žilina 29. marca 2019  

OZNAM O PRIJÍMACOM KONANÍ NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 
Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma 

prihlášky na doktorandské študijné programy v študijných odboroch pre akademický rok 2019/2020:  
 

Študijný program Číslo št. odboru Študijný odbor 
Ekonomika dopravy, spojov a služieb 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

Ekonomika a manažment podniku 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

Dopravná technika a technológia 5.2.59 Doprava 

Poštové technológie 5.2.60 Poštové technológie 

Dopravné služby 8.2.1 Dopravné služby 
 

Denná forma doktorandského štúdia je 3 roky. Externá forma doktorandského štúdia je 4 roky. 
Štúdium je poskytované v prezenčnej metóde štúdia. 

 
Témy dizertačných prác sú zverejnené na internetovej adrese www.fpedas.uniza.sk – Štúdium - 

Doktorandské štúdium 
 

Uzávierka prijímania prihlášok: 31. mája 2019. 
 
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium: 
• Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
• Nutnou podmienkou je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (doktorandské – tretí stupeň) 

v termíne stanovenom „Akademickým kalendárom pre doktorandské štúdium“. 
• Ďalšími podmienkami prijatia na doktorandské štúdium sú: 

• absolvovanie vysokoškolského štúdia 2. stupňa (inžinierske, magisterské štúdium, ...) v rovnakom 
alebo príbuznom odbore1 (pri uchádzačoch o externé štúdium berie fakulta do úvahy ich schopnosti 
a predpoklady vyplývajúce zo zamerania ich praxe za obdobie posledných minimálne 2 rokov),   

• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.  
Prihláška na doktorandské štúdium je k dispozícii v elektronickej podobe na stránke Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Tlačivo prihlášky je možné taktiež zakúpiť v predajniach s tlačivami ŠEVT. 

Prihlášky sa prijímajú: 
• osobne na Referáte pre vedu a výskum, Fakulta PEDAS, č. dv. 251,  budova BF – Veľký diel, 
• poštou na adrese: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, p. Miháliková, Referát pre 

vedu a výskum, Univerzitná 1, 010 26  Žilina 1. 
• alebo elektronicky na stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/2. 

 
K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač doloží prílohy3: 
• životopis4, 
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení VŠ vzdelania 2. stupňa,       

vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu), 
• zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, ak uchádzač publikoval), 

                                                           
1 Zoznam príbuzných odborov je uvedený na stránke Portálu VS: http:// https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory v 

„opise“ príslušného študijného odboru. 
2 Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad 

o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov! 
3 Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude 

akceptovaná. 
4 V životopise uchádzač okrem iného uvedie aj meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov študenta; u cudzinca miesto 

pobytu v Slovenskej republike. 

http://www.fpedas.uniza.sk/


 
 

• doklady o iných odborných aktivitách, 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
• doklad o uznaní vzdelania príslušnou vysokou školou v SR (týka sa zahraničných i slovenských 

uchádzačov, ktorí  ukončili vysokoškolské štúdium II. stupňa v zahraničí, netýka sa Českej republiky). 
 
Poplatok za prijímacie konanie5:  

• 30,00 € - občania EÚ, 
• 50,00 € - občania mimo EÚ 

je potrebné uhradiť za každú prihlášku osobitne na adresu:  
  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,  
banka: Štátna pokladnica,  
 číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888,  
  variabilný symbol:  10133 – doktorandské štúdium, 

konštantný symbol: 0308.  
 
Doklad o uhradení je potrebné poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!  
Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba 
podať a príslušný poplatok uhradiť osobitne za každý študijný program.  
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: SK81 8180 0000 0070 0026 9888. 
 
Školné v externej forme doktorandského štúdia je vo výške 1.700,- €/rok. 
Školné hradia iba prijatí uchádzači. 
 
Výška poplatkov spojených so štúdiom v externej forme je stanovená v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice ŽU 
v Žiline č. 116. Bližšie: www.fpedas.uniza.sk – Štúdium – Doktorandské štúdium – Dokumenty upravujúce 
doktorandské štúdium. 
 
Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 21. júna 2019. Uchádzači budú pozvaní písomne.  

Obsahom prijímacej skúšky je: 
• písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka6,  
• ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí 

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

 
 

Nástup prijatých doktorandov na doktorandské štúdium je 1. septembra 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
                               prof. Ing. Miloš POLIAK, PhD. v. r.   
                      dekan FPEDAS 
 
 
 
Vybavuje:  
Miháliková  - Ref. pre vedu a výskum, FPEDAS 
tel.: 041/513 3060, e-mail: Darina.Mihalikova@fpedas.uniza.sk 
 

                                                           
5 V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia. 
6 Cudzím jazykom sa myslí iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača. 
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