
PRIJÍMACIE KONANIE 
NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE BERG TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH  

V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022 
 

Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského 
vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je v zmysle §56 ods. 3 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa. 
 
Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2021/2022 realizuje v dennej a externej 
forme v nasledovných študijných programoch: 
• banská geológia a geologický prieskum,  
• banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, 
• banské meračstvo a geodézia, 
• ekonomika zemských zdrojov,  
• mineralurgia a environmentálne technológie, 
• priemyselná logistika, 
• riadenie procesov, 
• ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie, 
• využívanie a ochrana zemských zdrojov.  
 
Témy a abstrakty dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 
 
Kompletne vyplnenú prihlášku na doktorandské štúdium, doloženú potrebnými predpísanými 
súčasťami, s uvedením študijného programu a jednej témy dizertačnej práce, vybratej zo 
zoznamu zverejnených vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe 
spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5, 6), je možné podať elektronicky prostredníctvom 
systému IS MAIS e-prihláška alebo v PÍSOMNEJ PODOBE.  
Podanú vyplnenú e-prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj v jej papierovej forme, ktorú je 
možné vytlačiť cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE. Vytlačenú e-prihlášku alebo klasickú 
písomnú prihlášku, aj s povinnými dokladmi, je potrebné doručiť na Referát pre VVČ a ZS 
a vzdelávanie v III. stupni štúdia FBERG TUKE.  
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. 
 
Prijímacie konanie na štúdium doktorandských študijných programov má charakter 
výberového konania. Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z testu z cudzieho 
jazyka (anglický, nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk) a odbornej časti. Forma a rámcový 
obsah sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na 
základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou. 
 
 

https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/studium/doktorandske-studium
https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/


Doklady k prihláške: životopis, kópia diplomu inžinierskeho, resp. magisterského štúdia 
overená notárom, kópia vysvedčenia o štátnej skúške overená notárom, výpis výsledkov II. 
stupňa vysokoškolského štúdia (alebo doložiť výpis týchto výsledkov, ktorý vydáva študijné 
oddelenie VŠ - dodatok k diplomu) a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.  
 
Každý záujemca bude na pohovor pozvaný písomne. 
 
Plánovaný minimálny počet doktorandov prijatých do dennej formy štúdia: 5  
Plánovaný počet doktorandov prijatých do externej formy štúdia: 25 
 
Miesto podania prihlášky, poštová adresa: Referát pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni 
štúdia, FBERG TUKE, Letná 9, 042 00 Košice 
Prihláška musí byť doručená do 19.05.2021. 
Termín a miesto prijímacích pohovorov: 09.06.2021 o 8:00 hod. v posluchárni P-24, 
Technická univerzita, Letná 9, Košice 
Termín začiatku doktorandského štúdia:  01.09.2021 
Telefón: 055/602 2229 
Spoplatnenie štúdia je v zmysle príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 07/2019, 
zverejneného na stránke www.tuke.sk. 
 
Poplatok:  30,00 € - elektronická prihláška doložená papierovou prihláškou;  

40,00 € - papierová prihláška; 
60,00 € - elektronická prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku; 
70,00 € - papierová prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku. 

 
Spôsob úhrady poplatku: iba bankovým prevodom 
Číslo účtu (vo formáte IBAN): SK07 8180 0000 0070 0015 1425                                   
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol:  900 
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program 


