
PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA EkF 
TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 

 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium na EkF TUKE v akademickom roku 2020/2021 
je v zmysle §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len zákon) a o zmene a 
doplnení  niektorých  zákonov  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a úspešné absolvovanie 
prijímacej skúšky. 

 
Kompletne  vyplnenú   prihlášku   na   doktorandské   štúdium,   doloženú   potrebnými súčasťami, s 
uvedením študijného programu (Tab. 1) a jednej témy dizertačnej práce, vybratej zo zoznamu 
zverejnených tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 
ods. 5, 6 zákona), je potrebné podať elektronicky prostredníctvom IS MAIS. 

 
Témy dizertačných prác a plánované počty prijatých uchádzačov budú zverejnené na web stránke EkF 
TUKE do 2. apríla 2020. 

 
Prijímacie konanie na doktorandskú formu štúdia má charakter výberového konania. Prijímacia 
skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej - písomná časť prijímacej skúšky 
pozostáva z overenia jazykových znalostí z jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo 
francúzsky), táto podmienka sa netýka absolventov EkF TUKE, ktorí úspešne absolvovali počas štúdia 
odbornú jazykovú skúšku; ústna časť prijímacej skúšky je realizovaná formou riadenej diskusie 
uchádzača a členov komisie k téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač. Forma a rámcový obsah 
prijímacieho konania sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška je nevyhnutnou 
súčasťou prijímacieho konania, ktorou sa overujú schopnosti uchádzača úspešne zvládnuť 
doktorandské štúdium. Úspešnosť prijímacej skúšky hodnotí skúšobná komisia, ktorú menuje dekan na 
návrh predsedu odborovej komisie po schválení v odborovej komisii. Prijímacia komisia vyhodnotí 
výsledky prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí a určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. 
O prijatí na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe hodnotenia úspešnosti uchádzačov 
skúšobnou komisiou. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských 
miest na EkF TUKE. 

 
Termín  podania prihlášky: 03. jún 2020 
Termín prijímacej skúšky: 26. jún 2020 
Rozhodnutie o prijatí: do 25. júla 2020 

 
Poplatok za prijímacie konanie: 30,00 EUR (elektronická prihláška na štúdium v štátnom jazyku), 60,00 
EUR (elektronická prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku) 
Spôsob úhrady poplatku: iba bankovým prevodom 
Údaje: Číslo účtu v tvare IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417  – Štátna pokladnica 

   Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 
   Variabilný symbol: 2020-2021 
   Konštantný symbol: 0308 
   Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program 
   SWIFT: SPSRSKBAXXX 

Poštová adresa: Referát pre výskum, vývoj a rozvoj, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v 
Košiciach, Němcovej 32, 042 00 Košice 
web adresa: www.ekf.tuke.sk 

 
Tab. 1. Akreditované študijné programy doktorandského štúdia na EkF TUKE 

 

P.č. Študijný odbor Študijný program 
Denná 
forma 

Externá 
forma 

Plánovaný 
počet 

1. 8. Ekonómia a manažment 

Financie X X 18 

Priestorová a regionálna 
ekonómia 

X X 5 

    Celkom 23 

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
http://www.ekf.tuke.sk/


Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny 
 

Prihláška a jej súčasti: 
a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné len v elektronickej forme (e-prihláška). E-

prihláška musí byť pre účely jej akceptovania kompletne vyplnená (musí obsahovať všetky 
potrebné náležitosti a požadované prílohy). 

b) Povinné prílohy (súčasti) elektronickej prihlášky na doktorandské štúdium na EkF TUKE: 
 Úradne overené kópie vysvedčenia a diplomu z inžinierskeho, resp. magisterského štúdia. V 

prípade, že v čase podávania prihlášok ešte uchádzač nemá diplom a vysvedčenie, oznámi 
túto skutočnosť mailom pracovníkovi referátu pre výskum, vývoj a rozvoj EkF TUKE a doručí 
ich obratom po ich získaní. 

 Študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač ukončil inžinierske alebo magisterské 
štúdium vystavené a potvrdené Výpisy výsledkov štúdia z bakalárskeho aj inžinierskeho, resp. 
magisterského štúdia s váženými priemermi za štúdium (možno ich nahradiť úradne 
overenými kópiami Dodatkov k diplomu z bakalárskeho aj inžinierskeho, resp. magisterského 
štúdia). 

 Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 
 Stručný životopis. 
 Na referát k termínu pre podanie elektronickej prihlášky oznámi cudzí jazyk, z ktorého budete 

robiť vstupný test (táto podmienka sa netýka absolventov EkF TUKE, ktorí úspešne 
absolvovali počas štúdia odbornú jazykovú skúšku). 

 Zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, pokiaľ už uchádzač publikoval. 
 Potvrdenie, ak má uchádzač zmenenú zdravotnú spôsobilosť, pri nepredložení žiadneho 

dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý. 
Ďalšie usmernenia: 

 Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jednu tému dizertačnej práce s menom školiteľa. 
 Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich aj  

neukončených vysokoškolských štúdiách na doktorandskom štúdiu (zápisoch na štúdium). V 
prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov v prihláške, táto prihláška a aj prípadné 
rozhodnutie o prijatí budú považované za neplatné. 

 Elektronicky podávajte prihlášky iba prostredníctvom e-prihlášky IS MAIS na TUKE. 
 V zmysle zákona §58 ods. 9, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v 

určenom čase a požadovaným spôsobom informáciu (návratka na TUKE), resp. sa zapíše na 
štúdium, zaniká  mu  právo zapísať sa na štúdium  daného študijného programu. Prijatý 
uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na EkF TUKE musí potvrdiť záujem návratkou a s ňou 
súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom: a) zaplatiť poplatky 
súvisiace so zápisom (bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou) a doručiť v 
stanovenom termíne na referát pre výskum, vývoj a rozvoj EkF TUKE doklad o ich úhrade 
s návratkou a b) dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium v stanovenom termíne (platí 
pre doktorandov 1. ročníka), resp. sa v stanovenom termíne zapísať na štúdium na 
nadchádzajúci akademický rok formou elektronického zápisu (platí pre doktorandov druhého 
a vyšších ročníkov). 

Informácie sú zverejňované na www.ekf.tuke.sk. 

http://www.ekf.tuke.sk/
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