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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY AKREDITOVANÉ NA FEI STU 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave prijíma v zmysle zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov študentov na štúdium akreditovaných študijných 
programov prvého stupňa (bakalárske študijné programy), druhého stupňa (inžinierske študijné programy) 
a tretieho stupňa (doktorandské študijné programy). 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení akreditačnej komisie, poradného orgánu 
vlády SR, podľa § 82, odsek 2, písmeno a, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách priznalo Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU akreditačným dekrétom č. CD-2009-30656/28677-1:sekr spôsobilosť 
uskutočňovať nasledujúce študijné programy a udeľovať jeho absolventom príslušné akademické tituly. 

Bakalárske študijné programy: 
1. Aplikovaná informatika 
2. Automobilová elektronika 
3. Elektronika 
4. Elektrotechnika 
5. Priemyselná informatika 
6. Telekomunikácie 

Bakalárske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 3 roky. Po splnení predpísaných 
podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorá je tvorená obhajobou záverečnej práce. Absolventi týchto 
programov získavajú titul bakalár (Bc.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu 
v niektorom z programov inžinierskeho štúdia. 

Inžinierske študijné programy: 
1. Aplikovaná mechatronika 
2. Aplikovaná informatika 
3. Elektroenergetika 
4. Fyzikálne inžinierstvo 
5. Kybernetika 
6. Meracia a informačná technika 
7. Mikroelektronika 
8. Rádioelektronika 
9. Robotika 

10. Telekomunikácie 
 
Inžinierske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Po splnení predpísaných 

podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej práce. Absolventi týchto 
programov získavajú titul inžinier (Ing.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu 
v niektorom z programov doktorandského štúdia. 

1. Aplikovaná informatika 
2. Aplikovaná matematika – akreditácia platná do 31.8.2012 
3. Automatizácia a riadenie 
4. Elektroenergetika 
5. Elektrotechnológie a materiály – žiadosť o akreditáciu odoslaná na AK vo feb. 2012 

(zmena garanta ŠP) 
6. Fyzikálne inžinierstvo 
7. Fyzika kondenzovaných látok a akustika 
8. Jadrová energetika 



9. Kybernetika 
10. Meracia technika 
11. Mikroelektronika 
12. Metrológia 
13. Rádioelektronika 
14. Silnoprúdová elektrotechnika 
15. Telekomunikácie 
16. Teoretická elektrotechnika 

 
Príslušné dekréty vydané MŠVVaŠ SR pre vyššie uvedené študijné programy sú zverejnené 

na www.fei.stuba.sk    - informácie pre uchádzačov/ akreditačné rozhodnutia. 
Zjednodušená schéma systému štúdia na FEI STU v Bratislave, ako aj štruktúra a vzájomná 

nadväznosť programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia je znázornená na obr. 1 a 2.

http://www.fei.stuba.sk/


DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov 
 
Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým: 

• Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) a všeobecne záväzné právne predpisy k tomuto zákonu vydané Ministerstvom 
školstva SR 

• Štatút STU v Bratislave 
• Študijný poriadok STU (Príloha1) 
• Vykonávacie predpisy vydané rektorom STU a dekanom FEI STU  

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku 
fakulty. 

Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia. 

Postavenie študenta v priebehu doktorandského štúdia na STU v Bratislave upravuje 
Usmernenie č. 8/2003-N (Príloha 2).  

  
Harmonogram doktorandského štúdia 
 

akademický rok 2012-2013 
 
Zápis 
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 24. 08. 2012 
Začiatok výučby 02. 09. 2012 
Zimný semester  2. 09. 2012 –28. 02. 2013 
Letný semester 01. 03. 2013 - 31.08.2013 
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Študijný odbor 9.2.9 APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
Študijný program  APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia: 3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.  
spolugaranti 
doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 
doc. Dr. Miloš Oravec, PhD. 
 

Profil absolventa 
 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Aplikovaná informatika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

aplikovanej informatiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Aplikovaná informatika, najmä v 
aplikačných doménach „bezpečnosť informačných systémov“, „pokročilé internetové technológie“, 
„pokročilé inteligentné systémy“ a „modelovanie a simulácia udalostných systémov“ a prinášať 
originálne, nové riešenia; vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže formulovať a riešiť 
pomocou informačných technológií aj problémy ďalších vedných odborov, napr. odborov „ekonómia  
a manažment“ a „automatizácia a riadenie“,  

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, najmä v oblastiach bankovníctva, 
podnikových procesov a výrobných systémov, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach 
vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Aplikovaná informatika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách informatiky 
v prírodných, technických, ekonomických, matematických a spoločenských vedách  a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Organizácia a podmienky štúdia 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
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fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
Študijná časť 40 kreditov sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 

informatiky a príbuzných disciplín. Študujú sa hlavne tie informatické disciplíny, u ktorých zohráva dôležitú 
úlohu ich aplikačný charakter. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. V teoretickej časti sa očakávajú od študenta vlastné riešenia 
problémov v oblasti metód a nástrojov vývoja systémov na zber, prenos, uchovávanie a spracovanie 
údajov, informácií a znalostí. Zároveň si osvojí zásady  väzby výskum-vývoj-výroba-použitie od vedeckého 
formulovania problému až poprávne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské 
stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov výskumu rôznymi formami vrátane publikovania vo 
vedeckých časopisoch a zborníkoch vedeckých konferencií.  

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce kredity 
Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

 Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:  180 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 

o úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

o publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

o získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
o vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška  
o a obhajoba dizertačnej práce. 

Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
 Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
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P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

Externé štúdium 
 

Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
Povinné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

 
Matematické princípy informatiky: 

PV Algebraická teória grafov 10 020800 S 
PV Algoritmická teória grafov 10 020800 S 
PV Aplikovaná algebra 10 020800 S 
PV Aplikovaná funkcionálna analýza 10 020800 S 
PV Fuzzy logika a fuzzy systémy 10 020800 S 
PV Kryptografické aspekty štúdia booleovských 

funkcií  
10 020800 S 
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PV Logika v informačných technológiách 10 020800 S 
PV Teória konečných polí 10 020800 S 
PV Štatistika pre informatikov  10 020800 S 

 
Teória a metodológia aplikovanej informatiky s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu:  

PV Bezpečnosť sietí, protokoly 10 020800 S 
PV Generátory náhodných znakov 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza a bezpečnosť blokových šifier 10 020800 S 
PV Kryptografia v počítačových sieťach 10 020800 S 
PV Aplikácie a rozšírenia Petriho dietí 10 020800 S 
PV Formálne jazyky v špecifikácií modelov 10 020800 S 
PV Konkurentné systémy 10 020800 S 
PV Syntéza udalostných systémov zo scenárov 10 020800 S 
PV Evolučné výpočtové prístupy 10 020800 S 
PV Genetické a evolučné algoritmy 10 020800 S 
PV Teória a aplikácie neurónových sietí 10 020800 S 

 
Ďalšie doplňujúce predmety: 

PV Teória číslicového spracovania obrazov 
a metodológia jej aplikácie v informatike 

10 020800 S 

PV Teória číslicového spracovania signálov 
a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 

10 020800 S 

PV Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej 
aplikácie v komunikačných sieťach 

10 020800 S 

PV Úvod do geometrického modelovania 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo formáte 
abcdef, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 

Informačné listy študijného programu 
Povinné predmety 

1. Odborná angličtina 
2. Individuálna a tímová vedecká práca 
3. Pedagogická činnosť 
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4. Dizertačný projekt I-IV 
 

Povinne voliteľné predmety 
 

Matematické princípy informatiky 
5. Algebraická teória grafov 
6. Algoritmická teória grafov 
7. Aplikovaná algebra 
8. Aplikovaná funkcionálna analýza 
9. Fuzzy logika a fuzzy systémy 
10. Kryptografické aspekty štúdia booleovských funkcií 
11. Logika v informačných technológiách 
12. Teória konečných polí 
13. Štatistika pre informatikov  

 
 

Teória a metodológia aplikovanej informatiky s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu 
A 

14. Bezpečnosť sietí, protokoly 
15. Generátory náhodných znakov 
16. Kryptoanalýza 
17. Kryptoanalýza a bezpečnosť blokových šifier 
18. Kryptografia v počítačových sieťach 

B 
19. Aplikácie a rozšírenia Petriho sietí 
20. Formálne jazyky v špecifikácii modelov 
21. Konkurentné systémy 
22. Syntéza udalostných systémov zo scenárov 

C 
23. Evolučné výpočtové prístupy 
24. Genetické a evolučné algoritmy 
25. Teória a aplikácie neurónových sietí 

 
Ďalšie doplňujúce predmety 

26. Teória číslicového spracovania obrazov a metodológia jej aplikácie v informatike 
27. Teória číslicového spracovania signálov a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 
28. Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie v komunikačných sieťach 
29. Úvod do geometrického modelovania 
30. Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky  
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Študijný odbor 9.1.9 APLIKOVANÁ MATEMATIKA – akreditácia do 31.8.2012 
 Študijný program APLIKOVANÁ MATEMATIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.  
spolugaranti 
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD. 
doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Aplikovaná matematika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
aplikovanej matematiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Aplikovaná matematika 
a prinášať originálne, nové riešenia, vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže 
formulovať a riešiť aj matematické problémy ďalších vedných odborov,  

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Aplikovaná matematika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách matematiky 

v prírodných, technických, ekonomických, informatických a spoločenských vedách  a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť 40 kreditov sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
matematiky a príbuzných disciplín. Študujú sa hlavne tie matematické disciplíny, u ktorých zohráva 
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dôležitú úlohu ich aplikačný charakter. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie 
zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu  
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú dizertačná skúška 

a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
 Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Pedagogická činnosť -  ŠS 

 
Externé štúdium 

 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

 
Povinné predmety 

Typ Názov predmetu Kredity Rozsah Ukončenie 



 

17 
 

predmetu výučby 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Algebraická teória grafov 10 020800 S 
PV Algoritmická teória grafov 10 020800 S 
PV Aplikovaná algebra 10 020800 S 
PV Aplikovaná funkcionálna analýza 10 020800 S 
PV Fuzzy logika a fuzzy systémy 10 020800 S 
PV Generátory náhodných znakov        10 020800 S 
PV Genetické a evolučné algoritmy 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza 10 020800 S 
PV Kryptografia v počítačových sieťach 10 020800 S 
PV Kryptografické aspekty štúdia booleovských 

funkcií  
10 020800 S 

PV Kvantové štruktúry  10 020800 S 
PV Matematické základy metódy konečných prvkov 10 020800 S 
PV Numerické metódy lineárnej algebry 10 020800 S 
PV Numerické riešenie diferenciálnych rovníc 10 020800 S 
PV Obyčajné diferenciálne rovnice a variačny počet 10 020800 S 
PV Parciálne diferenciálne rovnice 10 020800 S 
PV Rovnice mechaniky, matematickej fyziky a 

elektromagnetizmu  
10 020800 S 

PV Stochastické procesy a metódy 10 020800 S 
PV Topologické metódy v kvantových štruktúrach 10 020800 S 
PV Základy funkcionálnej analýzy 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 

f – projektovú a dizertačnú prácu  
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Študijný odbor 5.2.14 AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE 
Študijný program AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
 
Spolugaranti 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
 
Charakteristika študijného programu 
 
Názov študijného programu: 5.2.14 Automatizácia a riadenie 
Študijný odbor: Automatizácia 
Stupeň vysokoškolského štúdia: 3. (doktorandský študijný program) 
Udeľovaný akademický titul:„doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Profil absolventa: 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Automatizácia  
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí odboru 

Automatizácia na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania 

problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov, 
• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Automatizácia a prinášať originálne 

nové riešenia, 
• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 

odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 

Automatizácia získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať 

zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v automatizácii a dopĺňať i aktualizovať 

svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a 

kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného 

plánu ho zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného 
predpisu fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
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Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 

automatizácie a riadenia a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v 
súlade s témou dizertačnej práce. 

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje formou predmetov Dizertačný projekt I až IV a 

individuálnou a/alebo tímovou vedeckou prácou. Výsledky individuálnej a/alebo tímovej vedeckej práce sa 
hodnotia najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 
Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
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Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:  180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 
publikovanie aspoň jednej vedeckej práce vo svetovom jazyku, ako autor alebo spoluautor, 
získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a/alebo tímovú prácu, 
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
dizertačná skúška, 
a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 

 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Matematika 10 020800 S 
PV Fyzika 10 020800 S 
PV Pokročilé metódy automatického riadenia 10 020800 S 
PV Systémy automatického riadenia  10 020800 S 

 
Legenda: 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 

f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.30 ELEKTROENERGETIKA 
Študijný program ELEKTROENERGETIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. František Janíček, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 
 
Profil absolventa: 
 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 5.2.30 Elektroenergetika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
elektroenergetiky, ako je modernizácia výrobní elektrickej energie, výskum a vývoj nových výrobní 
s využitím priamej energetickej premeny, zvyšovanie prenosovej schopnosti vedení, riadenie 
prevádzky elektrizačnej sústavy v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby 
elektrickej energie, diagnostika a profylaktika elektroenergetických zariadení, dôsledné monitorovanie 
a ochrana životného prostredia na úrovni súčasného stavu poznania vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektroenergetika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Elektroenergetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektroenergetike a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
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Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroenergetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
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Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 
publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor, 
získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu, 
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
dizertačná skúška 
a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PVT Povinne voliteľný teoretický predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

P Prechodné a poruchové javy v ES 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
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P Prechodné a poruchové javy v ES 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PVT Matematika 10 020800 S 
PVT Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Nové smery v prenosoch el. energie 10 020800 S 
PV Riadenie elektroenergetiky 10 020800 S 
PV Elektrické stanice 10 020800 S 
PV Špeciálne problémy výroby el. energie 10 020800 S 
PV Obnoviteľné zdroje energie 10 020800 S 
PV Izolačné systémy v elektroenergetických 

zariadeniach 
 

10 
 

020800 
 

S 
PV Algoritmizácia digitálnych ochrán 10 020800 S 
PV Expertné systémy v diagnostike 10 020800 S 
PV Ekonomika elektroenergetických systémov 10 020800 S 
PV Špeciálne osvetľovacie zariadenia 10 020800 S 
PV Osvetľovanie exteriérov 10 020800 S 
PV Metódy návrhu a hodnotenia osvetľovacích 

sústav 
 

10 
 

020800 
 

S 
PV Svetelnotechnické merania svetelných zdrojov a 

svietidiel 
 

10 
 

020800 
 

S 
 
Legenda: 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.12 ELEKTROTECHNOLÓGIE A MATERIÁLY  
Študijný program ELEKTROTECHNOLÓGIE A MATERIÁLY 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium  
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 
doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Elektrotechnológie a materiály 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o technológiách a materiáloch používaných 
v elektrotechnickom a elektronickom priemysle, o vlastnostiach materiálov a o procesoch v nich 
prebiehajúcich, ktoré sú objektom vedeckého bádania alebo vývoja, na úrovni súčasného stavu 
výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektrotechnológie a materiály 
a prinášať nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Elektrotechnológie a materiály získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektrotechnológií a materiálov a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
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matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov,  
dovedna za celé štúdium minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

Odporúčaný študijný plán  
Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 

Semester 2 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
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P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

 
Povinné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Fyzika tuhých látok 10 020800 S 
PV Metódy analýzy materiálov 10 020800 S 
PV Materiály a materiálové štruktúry 10 020800 S 
PV Technológie v elektrotechnike 10 020800 S 
PV Prvky a montážne technológie v elektronike  10 020800 S 
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P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 4.1.3 FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK A AKUSTIKA 
Študijný program FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK A AKUSTIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Ján Vajda, PhD. 
doc. RNDr. Valko, PhD. 
 

Profil absolventa 
 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o fyzike kondenzovaných látok a akustike, na 
úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Fyzika kondenzovaných látok a 
akustika a prinášať nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
fyziky kondenzovaných látok a akustiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou 
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vybraných matematických disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
V časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
V nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
V nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
V recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
V nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 

10 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• ákladné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
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Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 
kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
• dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

P Princípy fyziky tuhých látok  10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 

Semester 2 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 

 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Princípy fyziky tuhých látok  10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Transport vĺn v nehomogénnych a periodických 
prostrediach 

10 020800 S 

PV Mezoskopické javy 10 020800 S 
PV Špeciálne metódy štruktúrnej analýzy 10 020800 S 
PV Spektroskopické metódy vyšetrovania tuhých 

látok 
10 020800 S 

PV Metódy počítačovej fyziky vo fyzike 
kondenzovaných látok 

10 020800 S 

PV Molekulárne materiály a biomateriály 10 020800 S 
Legenda: 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 

f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.48 FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 
Študijný program FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Julius Cirák, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
doc. RNDr. Peter Markoš,DrSc. 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzikálne inžinierstvo 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti o fyzikálnych procesoch 
v rôznych prostrediach s orientáciou na vlastnosti materiálov a v nich prebiehajúcich procesov, ktoré 
sú objektom vedeckého bádania alebo vývoja, na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Fyzikálne inžinierstvo a prinášať 
nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Fyzikálne inžinierstvo získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore  a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
fyzikálneho inžinierstva a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Štandardná dĺžka štúdia:3 akademické roky 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
P Materiálová fyzika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 

Semester 2 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Materiálová fyzika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Špeciálne metódy diagnostiky materálov 10 020800 S 
PV Spektroskopické metódy 10 020800 S 
PV Fyzika povrchov a rozhraní 10 020800 S 
PV Nanotechnológie a nanoštruktúry 10 020800 S 
PV Molekulárne materiály a biomateriály 10 020800 S 
PV Technológie prípravy materiálových štruktúr 10 020800 S 
PV Počítačové modelovanie a simulácie 

v materiáloch 
10 020800 S 

PV Jadrová fyzika a technika 10 020800 S 
PV Mezoskopická elektronika 10 020800 S 
PV Supravodivé štruktúry 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.31 JADROVÁ ENERGETIKA 
 Študijný program JADROVÁ ENERGETIKA 
 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
 
Spolugaranti 
Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. 
 

Profil absolventa: 
 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová energetika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
jadrovej energetiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Jadrová energetika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Jadrová energetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 
Organizácia a podmienky štúdia 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
jadrovej energetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom 
poriadku fakulty. 

• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia 
zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty. 

 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov 

v danom akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil 

podmienky ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
a obhajoba dizertačnej práce. 
 

Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
Povinné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Jadrová a neutrónová fyzika 10 020800 S 
PV Teória a stavba jadrových reaktorov 10 020800 S 
PV Materiály a vyraďovanie jadrových zariadení z 

prevádzky 
10 010810 S 

PV Dozimetria a radiačná ochrana 10 020800 S 
PV Prevádzka a bezpečnosť jadrových elektrární 10 020800 S 
PV Termomechanika jadrových reaktorov 10 020800 S 
PV Počítačové modelovanie a simulácie v jadrovej 

energetike 
10 020800 S 

PV Štatistické metódy analýzy dát 10 020800 S 
PV Elektrická časť jadrových elektrární 10 020800 S 
PV Strojné zariadenia jadrových elektrární 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
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ŠS štátna skúška 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, exkurzia, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 9.2.7 KYBERNETIKA 
  

Študijný program KYBERNETIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
doc. Ing. Králová Zdenka, PhD. 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kybernetika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

Kybernetiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Kybernetika a prinášať originálne, 
nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Kybernetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v Kybernetike a dopĺňať i aktualizovať 
svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
kybernetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
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Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:  180 
 

Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. ročník 
Semester 1 
P Matematika a prírodné vedy 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

P Teória odboru Kybernetika 10 020800 S 
P  Kybernetická špecializácia 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
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P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 

 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Matematika a prírodné vedy 10 020800 S 
P Teória odboru Kybernetika 10 020800 S 
P Kybernetická špecializácia 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 

f – projektovú a dizertačnú prácu.  
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Študijný odbor 5.2.54 MERACIA TECHNIKA 
  

Študijný program MERACIA TECHNIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. René Harťanský, PhD. 
doc. . Ing. Rudolf Ravas, PhD. 
 

Profil absolventa: 
 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Meracia technika  
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

meracej techniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Meracia technika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Meracia technika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v meracej technike a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
meracej techniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce Kredity 
Publikované vedecké práce  

v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
  
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 
Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:  180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 

Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Teória merania 10 020800 S 
PV Meracie prístroje a systémy 10 020800 S 
PV Metódy merania vybraných veličín 10 020800 S 
PV Elektronika a informatika v meracej technike 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo formáte <abcdef>, 
pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.55 METROLÓGIA 
Študijný program METROLÓGIA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Karol Kováč, CSc. 
Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Metrológia 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
metrológie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Metrológia a prinášať originálne, 
nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Metrológia získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v metrológii a dopĺňať i aktualizovať 

svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
metrológie a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:  180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 
 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
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P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Teória merania 10 020800 S 
PV Metrológia vybraných veličín 10 020800 S 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu.  
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Študijný odbor  5.2.13 ELEKTRONIKA 
 Študijný program MIKROELEKTRONIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
 
Spolugaranti 
Prof. Ing. Juraj Breza, PhD. 
Prof. Ing. František Uherek PhD. 
 
Profil absolventa: 
 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Elektronika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

elektroniky so zameraním na mikroelektroniku na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektronika so zameraním na 
mikroelektroniku a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Elektronika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektronike najmä so zameraním 

na mikroelektroniku a optoelektroniku a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného 
vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroniky so zameraním na mikroelektroniku a optoelektroniku a osvojenie metodologického aparátu 
podporeného znalosťou vybraných matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium 
predmetu špecializácie zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímová vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 

10 
 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV1 Povinne voliteľný predmet teoret. základu 10 020800 S 
PV2 Predmet špecializácie 10 020800 S 

P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 
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2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľný predmet PV1 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV1 Vybrané kapitoly z fyzikálnej elektroniky látok 10 020800 S 
PV1 Progresívne mikroelektronické, optoelektro-nické a 

senzorové štruktúry a prvky 
10 020800 S 

PV1 Moderné metódy a princípy návrhu IO a systémov 10 020800 S 
PV1 Optoelektronika a optické prenosové systémy 10 020800 S 

 
Povinne voliteľný predmet špecializácie PV2 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 
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PV2 Technologické procesy mikroelektroniky 
a mikrosystémovej techniky 

10 020800 S 

PV2 Elektrické diagnostické metódy charakterizácie 
polovodičových štruktúr 

10 020800 S 

PV2 Spektroskopické metódy analýzy povrchov, rozhraní 
a tenkých vrstiev 

10 020800 S 

PV2 Vákuová a ultravákuová fyzika a technika  10 020800 S 
PV2 Integrovaná optoelektronika a fotonika 10 020800 S 
PV2 Mikrosenzory a mikromechanické systémy 10 020800 S 
PV2 Lasery a laserové systémy 10 020800 S 
PV2 Metódy testovania a diagnostiky IO a systémov 10 020800 S 
PV2 Návrh analógových integrovaných obvodov 10 020800 S 
PV2 Obvody a systémy na číslicové spracovanie signálov 10 020800 S 
PV2 Modelovanie a simulácia elektronických prvkov 

a obvodov 
10 020800 S 

 
Legenda: 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný program RÁDIOELEKTRONIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD. 
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Rádioelektronika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových 
oblastí elektroniky so zameraním na rádioelektroniku na úrovni súčasného stavu výskumu 
vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie 
vedeckých výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a  neštandardné úlohy v odbore Elektronika so zameraním na 
rádioelektroniku a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
študijného programu Rádioelektronika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektronike, najmä so zameraním 

na rádioelektroniku a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroniky so zameraním na rádioelektroniku a osvojenie metodologického aparátu podporeného 
znalosťou vybraných matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu 
špecializácie zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad téz projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky je 
zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 
podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 
kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 



 

67 
 

3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 
minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 
získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. 
 
Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
P Matematika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV1 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV2 Predmet špecializácie 10 020800 S 

P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
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P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
Semester 6 

P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Matematika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľný predmet PV1 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV1 Teória rádioelektronických obvodov 
a systémov 

10 020800 S 

PV1 Teória signálov a sústav 10 020800 S 
Povinne voliteľný predmet PV2 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV2 Analýza, modelovanie a diagnostika 
v biomedicínskom inžinierstve 

10 020800 S 

PV2 Antény pre terestriálne a satelitné komunikácie 10 020800 S 
PV2 Číslicové spracovanie signálov 10 020800 S 
PV2 Moderné elektronické meracie metódy a prístroje 10 020800 S 
PV2 Moderné procesorovanie audio a video signálov 10 020800 S 
PV2 Rádiové systémy elektronickej komunikácie 10 020800 S 

Poznámka:  Obsah PV1 a PV2 sa môže po obsahovej stránke meniť v závislosti od konkrétneho 
smerovania doktoranda. V prípade potreby predpokladáme možnosť výberu niektorého 
predmetu z iného študijného programu (napr. Telekomunikácie alebo Mikroelektronika). 

Legenda: 
P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
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Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax,  

f–projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.11 SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROTECHNIKA 
Študijný program SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROTECHNIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. 
doc. Ing.Dionýz Gašparovský, PhD. 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Silnoprúdová elektrotechnika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
silnoprúdovej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a  neštandardné úlohy v silnoprúdovej elektrotechnike a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Silnoprúdová elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v silnoprúdovej elektrotechnike 

a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
silnoprúdovej elektrotechniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 

kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade 
s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom 
jazyku, ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
• dizertačná skúška 
• a obhajoba dizertačnej práce. 



 

73 
 

Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
P Matematika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Matematika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV Riešenie prechodných stavov v elektrických 
strojoch 

10 020800 S 

PV Modelovanie a simulácia v silnoprúdovej 
elektrotechnike 

10 020800 S 

PV Moderné elektrické stroje 10 020800 S 
PV Prepäťové javy a ochranné prístroje 10 020800 S 
PV Spínacie procesy 10 020800 S 
PV Špeciálne elektrické pohony 10 020800 S 
PV Tepelné a dynamické javy v elektrických 

prístrojoch 
10 020800 S 

PV Výkonové polovodičové systémy 10 020800 S 
Legenda: 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 

ŠS štátna skúška 
 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor 5.2.15 TELEKOMUNIKÁCIE 
  

Študijný program TELEKOMUNIKÁCIE 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
garant študijného programu 
Prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. 
Spolugaranti 
Prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. 
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
 

Profil absolventa 
 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Telekomunikácie 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
Telekomunikácie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Telekomunikácie a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Telekomunikácie získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v Telekomunikáciách a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Organizácia a podmienky štúdia 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
telekomunikácií a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
 

Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
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Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu 

v súlade s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom 

jazyku, ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
• dizertačná skúška 
• a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet I 10 020800 S 
PV Povinne voliteľný predmet II 10 020800 S 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť  000040  
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
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P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Teória prepájania a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách (Baroňák) 

10 020800 S 

PV Teória optokomunikácie a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách (Čuchran) 

10 020800 S 

PV Teória digitálnej komunikácie a metodológia jej 
aplikácie v telekomunikáciách (Farkaš) 

10 020800 S 

PV Teória neurónových sietí a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách (Oravec) 

10 020800 S 

PV Teória číslicového spracovania obrazov       
a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 
(Pavlovičová) 

10 020800 S 

PV Teória komunikačných sietí a metodológia jej 
aplikácie v telekomunikáciách (Podhradský) 

10 020800 S 

PV Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách (Polec) 

10 020800 S 

PV Teória číslicového spracovania signálov 
a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 
(Rozinaj) 

10 020800 S 

PV Teória sieťovej bezpečnosti a metodológia jej využitia 
v telekomunikáciách (Orgoň) 

10 020800 S 

PV Teória prenosových vlastností optických vlnovodov a 
metodológia jej využitia v telekomuikáciách 
 (Róka) 

10 020800 S 

PV Teória distribuovaného a fotonického prepájania a 
metodológia jej využitia v telekomuikáciách 
(Medvecký) 

10 020800 S 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
ŠS štátna skúška 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu.  
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Študijný odbor 5.2.10 TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 
Študijný program TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 

3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu 
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. 
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. 
 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Teoretická elektrotechnika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
teoretickej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Teoretická elektrotechnika 
a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Teoretická elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v teoretickej elektrotechnike 

a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
teoretickej elektrotechniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce Kredity 
Publikované vedecké práce  

v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
 

• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Štandardná dĺžka štúdia:3 akademické roky 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
 

• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 
pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 
ako autor alebo spoluautor 

• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 
• dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV1 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV2 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 ŠS 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
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P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 

 
30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
zo širšieho teoretického základu v odbore 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV1 Aplikovaná matematika 10 020800 S 
PV1 Aplikovaná fyzika 10 020800 S 
PV1 Teória elektromagnetického poľa 10 020800 S 
PV1 Teória elektrických obvodov 10 020800 S 

Povinne voliteľné predmety 
zo špecializácie v odbore 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV2 Elektromagnetické systémy 10 020800 S 
PV2 Elektrodynamika dielektrických vlnovodov 10 020800 S 
PV2 Aplikovaný magnetizmus 10 020800 S 
PV2 Magnetické štruktúry a systémy 10 020800 S 
PV2 Špeciálne meracie metódy vo vláknovej optike 10 020800 S 
PV2 Elektromagnetické pole v gyrotropnom prostredí 10 020800 S 
PV2 Spracovanie signálov diskrétneho času 10 020800 S 
PV2 Syntéza elektrických obvodov 10 020800 S 
PV2 Relativistická elektrodynamika 10 020800 S 
PV2 Elektromagnetická kompatibilita 10 020800 S 

P   povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
ŠS štátna skúška 
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PRÍLOHA Č. 1  
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 
ŠTUDIJNÝ PORIADOK + Dodatok č. 3 k ŠTUDIJNÉMU PORIADKU STU v Bratislave 

(úplné znenie po zapracovaní Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Študijnému poriadku STU v Bratislave) 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) uzniesol na tomto Študijnom poriadku Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave: 

ČASŤ PRVÁ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
(1) Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „poriadok“) je podľa 

§ 15 ods. 1 písm. b) zákona vnútorným predpisom STU a obsahuje pravidlá štúdia bakalárskych, 
inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných programov na STU. 

(2) Študijný poriadok STU je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov (ďalej len 
„učiteľov“) a iných pracovníkov, ktorí na STU a jej fakultách študujú alebo štúdium riadia a zabezpečujú. 

ČASŤ DRUHÁ 
BAKALÁRSKE, INŽINIERSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
Článok 2 

Organizácia akademického roka 
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho 

roka. 
(2) Akademický rok sa člení na dva semestre alebo tri trimestre v bakalárskom, inžinierskom a 

magisterskom štúdiu. 
(3) V každom semestri je najmenej 12 týždňov a trimestri najmenej 8 týždňov určených na 

uskutočnenie základných foriem vzdelávacích činností (ďalej len „výučba) a najmenej 4 týždne 
skúškové obdobie. 

(4) Štúdium všetkých študijných programov sa začína začiatkom prvého semestra akademického 
roka. Štúdium doktorandských študijných programov sa môže začať aj začiatkom druhého semestra 
akademického roka. 

(5) Po prerokovaní v kolégiu rektora vyhlási rektor STU záväzný harmonogram akademického roka 
STU, v ktorom stanoví začiatok výučby v akademickom roku a dĺžku výučby v semestri (trimestri). 

(6) Následne dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vyhlási harmonogram 
akademického roka pre fakultu, v ktorom doplní harmonogram akademického roka STU o obdobie, v 
ktorom sa konajú zápisy, štátne skúšky a ďalšie akademické aktivity špecifické pre fakultu. 

Článok 3 
Študijný odbor, študijný program a študijný plán 

(1) STU poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných 
odborov uskutočňovaním akreditovaných bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských 
študijných programov. 

(2) Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania a 
vymedzuje sa obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, 
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ktoré profilujú absolventa. 
(3) Študijný program je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, 

dizertačná práca, diplomová práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax a 
pod. (ďalej len „jednotka študijného programu“) a súbor pravidiel zostavený tak, že absolvovanie týchto 
vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie 
(ods. 1). 

(4) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca; jej obhajoba patrí 
medzi štátne skúšky. Záverečná práca môže byť napísaná a obhajovaná aj v anglickom, nemeckom, 
francúzskom, španielskom alebo ruskom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom 
jazyku. 

(5) Študijný program bližšie určujú (§ 51 ods. 4 zákona): 
a) názov študijného programu, 
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské 

vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním 
študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, 

c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený, 
d) forma štúdia, 
e) profil absolventa, 
f) charakteristika jednotiek študijného programu vrátane formy hodnotenia študijných 

výsledkov (čl. 10 a 11), prípadne dĺžka praxe, vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich 
absolvovaním získajú, 

g) pravidlá a podmienky utvárania študijných plánov, 
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch, 
i) požadované schopnosti a predpoklady poslucháča o štúdium študijného programu, 
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a 

podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti 
štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované jednotky 
študijného programu, 

k) počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, 
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na 

jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok, 
m) osobitné charakteristiky, ak ich študijný program má (podľa § 51 ods. 7, § 53 ods. 5 a 8 

zákona), 
n) pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy stanovia vymedzenie, 

ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole, 
o) udeľovaný akademický titul. 

(6) Pravidlá spoločné pre štúdium všetkých študijných programov sú uvedené v tomto poriadku. 
Ďalšie pravidlá a informácie sú uvedené v Študijných programoch fakúlt, (resp. STU) vydávaných v 
každom akademickom roku a v informačných systémoch fakúlt a STU a študent je povinný sa s nimi 
oboznámiť a dodržiavať ich. STU a fakulty sú povinné potrebnú informačnú štruktúru vytvárať, 
aktualizovať a poskytovať. 

(7) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a 
formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán v bakalárskom, inžinierskom a magisterskom 
štúdiu, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov v súlade s ods. 6, si zostavuje študent sám alebo 
v spolupráci so študijným poradcom. 

(8) Študijného poradcu vymenúva z radov učiteľov a odvoláva rektor alebo dekan, ak má študijný 
poradca pôsobiť v rámci fakulty. 

(9) Bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú na STU 
alebo na fakultách STU. Bakalársky študijný program (bakalárske štúdium) sa uskutočňuje ako program 
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prvého stupňa, inžiniersky a magisterský študijný program (inžinierske a magisterské štúdium) ako 
program druhého stupňa a doktorandský študijný program (doktorandské štúdium) ako program tretieho 
stupňa. 

(10) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa 
(čl. 20). Študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním doktorand splnil podmienky na riadne 
skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu. 

(11) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Individuálny študijný plán na 
celé obdobie doktorandského štúdia zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii 
(§ 54 ods. 8 zákona). 

(12) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s 
ňou spojená iná odborná činnosť (§ 54 ods. 11 zákona). Pedagogická činnosť doktoranda je viazaná na 
vzdelávaciu činnosť STU. V externej forme doktorandského štúdia môže byť pedagogická činnosť 
nahradená inou odbornou činnosťou, ktorá súvisí s pedagogickou prácou. Ak ide o doktoranda, ktorý je 
prihlásený na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, súčasťou dohody 
univerzity alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, s touto inštitúciou je aj to, kde a 
ako sa uskutoční študijná časť programu a pedagogická činnosť doktoranda. 

(13) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho 
štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce (§ 54 ods. 9 zákona). 

(14) Vo vedeckej časti doktorandského štúdia je základnou formou vzdelávacej činnosti individuálna 
alebo tímová vedecká práca doktoranda zameraná na tému dizertačnej práce. Vedecká časť pozostáva 
z projektu dizertačnej práce a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy (zhrnutej v publikáciách, v 
aktívnej účasti na konferenciách, uznaniach výsledkov (citácie), účasti na riešení vedeckých projektov, 
získaní grantu pre doktorandov, ukončení definovanej etapy vlastnej výskumnej alebo umeleckej práce 
a pod.). 

(15) Téma dizertačnej práce je uvedená v individuálnom študijnom pláne doktoranda. 
(16) Individuálny študijný plán v doktorandskom štúdiu sa zostavuje tak, že študijná časť (ods. 11 

a 13) určuje povinnosť získať minimálne 40 kreditov a samostatná tvorivá činnosť v oblasti vedy a 
umenia (ods. 14) minimálne 40 kreditov. 

Článok 4 
Formy, metódy a dĺžka štúdia 

(1) Študijný program sa môže uskutočňovať: 
a) v dennej forme štúdia, ktorá je charakterizovaná dennou účasťou študenta na určených 

vzdelávacích činnostiach, 
b) v externej forme štúdia, ktorá je charakterizovaná prevažne samostatným štúdiom a 

konzultáciami. 
(2) Zmenu formy štúdia v bakalárskom, inžinierskom a magisterskom štúdiu na písomnú žiadosť 

študenta povoľuje rektor STU alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 
Zmena formy štúdia v doktorandskom štúdiu sa riadi čl. 19 tohto poriadku. 

(3) Do dĺžky štúdia sa započítava pomerná časť trvania absolvovaného študijného programu pred 
zmenou formy štúdia. 

(4) Štúdium v dennej alebo externej forme sa môže uskutočňovať: 
a) prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so 

študentom, 
b) dištančnou metódou, ktorá nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou 

prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní 
počítačových sietí, 

c) kombinovanou metódou. 
(5) Štandardná dĺžka štúdia je doba štúdia určená študijným programom (§ 51 ods. 4 písm. h 
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zákona), vyjadrená v akademických rokoch. 
(6) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program, vrátane praxe, je najmenej tri roky a 

najviac štyri roky. 
(7) Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa, vrátane praxe, je najmenej jeden 

rok a najviac tri roky tak, aby celková štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu a 
nadväzujúceho študijného programu druhého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore 
bola spolu najmenej päť rokov. 

(8) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri roky 
a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. 

(9) Povolená dĺžka štúdia študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac 
ako dva roky (§ 65 ods. 2 zákona), vrátane konania štátnej skúšky. Do povolenej dĺžky štúdia sa 
nezapočítava doba prerušenia štúdia. 

(10) Celková doba, počas ktorej je študent evidovaný v registri študentov príslušného študijného 
programu, nesmie presiahnuť povolenú dĺžku štúdia o viac ako rok. 

Článok 5 
Kreditový systém 

(1) Organizácia prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na STU je založená na 
kreditovom systéme (Vyhláška MŠ SR o kreditovom systéme štúdia, ďalej len „vyhláška o kreditovom 
systéme štúdia“). Vyhláška o kreditovom systéme štúdia sa na tretí stupeň vysokoškolského štúdia 
vzťahuje primerane. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje 
prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného 
programu. 

(2) Kredit vyjadruje jednu šesťdesiatinu štandardného pracovného zaťaženia študenta počas 
akademického roka. 

(3) Štandardná záťaž študenta je za celý akademický rok vyjadrená počtom 60 kreditov. Za 
semester je to 30 kreditov. 

(4) Študent získava kredity po absolvovaní jednotky študijného programu (čl. 3 ods. 3). Za danú 
jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz. 

(5) Počty kreditov získané za absolvovanie jednotiek študijného programu sa sčítavajú. Jednou z 
podmienok, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia, je získanie 
potrebného počtu kreditov podľa čl. 15 ods. 2. 

(6) Prenos kreditov je získavanie kreditov absolvovaním časti štúdia na inej fakulte STU, alebo na 
inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí. 

(7) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené najmä: 
a) prihláškou na výmenné štúdium (príloha č. 2 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia), 
b) zmluvou o štúdiu (príloha č. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia), 
c) výpisom výsledkov štúdia (príloha č. 4 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia). 

(8) Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, STU alebo fakultou, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte, ako vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou pred 
nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu. 

(9) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva STU alebo fakulta, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte, študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví 
študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej 
dokumentácie študenta vedenej STU. 



 

89 
 

ČASŤ TRETIA 
USTANOVENIA ŠTÚDIA BAKALÁRSKYCH, INŽINIERSKYCH 

A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

Článok 6 
Jednotky študijného programu 

(1) Na účely tohto poriadku je jednotkou študijného programu študijný predmet (ďalej len 
„predmet“). 

(2) Základné údaje o predmete sú údaje podľa Informačného listu predmetu (príloha č. 1 vyhlášky 
o kreditovom systéme štúdia). Základnými údajmi sú najmä: 

a) hodinový rozsah výučby a počet kreditov, 
b) garant a vyučujúci, 
c) podmieňujúce predmety (ods. 4), 
d) spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu, 
e) cieľ predmetu a stručná osnova predmetu, 
f) kontrolné časti štúdia predmetu. 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na: 
a) povinné – ich absolvovanie je podmienkou absolvovania časti štúdia alebo celého 

študijného programu, 
b) povinne voliteľné – podmienkou absolvovania časti štúdia alebo celého študijného 

programu je absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v 
štruktúre určenej študijným programom, 

c) výberové – ostatné predmety v študijnom programe, prípadne predmety iného študijného 
programu alebo predmety študijného programu inej fakulty alebo vysokej školy. Študent si 
ich zapisuje na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v danej 
časti štúdia (§ 51 ods. 4 písm. i zákona). 

(4) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na: 
a) predmety bez nadväznosti - zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním 

iného predmetu, 
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - zápis takéhoto predmetu je 

podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných 
predmetov. 

Článok 7 
Priraďovanie a získavanie kreditov 

(1) Každý predmet študijného programu spravidla má priradený počet kreditov, ktoré študent získa 
po jeho absolvovaní. Počet kreditov priradených predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta 
potrebnú na jeho úspešné zvládnutie. Hodnota kreditov priradená predmetu je celé číslo. 

(2) Záverečná práca sa považuje za predmet. Kredity za záverečnú prácu študent získa po jej 
odovzdaní a udelení klasifikovaného zápočtu. 

(3) Štátna skúška nie je predmetom v zmysle tohto poriadku a za jej absolvovanie sa kredity 
nepriraďujú. 

(4) STU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určí pre každý študijný 
program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním 
študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke. 
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Článok 8 
Formy a organizácia vzdelávacích činností 

(1) Každý predmet je realizovaný jednou alebo viacerými formami vzdelávacích činností, pričom 
konkrétne formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené študijným programom. 

(2) Organizovanými formami vzdelávacích činností sú najmä prednášky, semináre, projekty, 
ateliéry, rôzne typy cvičení, laboratórne práce, riadené konzultácie, odborné praxe a exkurzie. 

(3) Základné formy vzdelávacích činností sú charakterizované takto: 
a) prednášky majú charakter odborného výkladu základných princípov, metodológie danej 

disciplíny, problémov a ich vzorových riešení, 
b) semináre, ateliéry, projekty a záverečné práce sú formy vzdelávacích činností, v ktorých sa 

kladie dôraz najmä na samostatnú prácu študentov; ich významnou súčasťou je 
prezentácia výsledkov vlastnej práce a kritická diskusia, 

c) cvičenia a laboratórne práce podporujú najmä praktické zvládnutie látky, ktorá bola 
obsahom prednášok alebo ktorú mali študenti samostatne naštudovať, 

d) exkurzie a odborné praxe, pri ktorých sa demonštrujú študované objekty, spravidla mimo 
univerzity, 

e) riadené konzultácie sú venované predovšetkým konzultáciám a kontrole úloh, ktoré mali 
študenti vypracovať samostatne. 

(4) Organizované formy vzdelávacích činností dopĺňajú individuálne konzultácie. 
(5) Vo všetkých formách bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského štúdia prednášajú 

profesori, docenti a vybrané kapitoly aj odborní asistenti a so súhlasom rektora STU alebo dekana 
fakulty STU, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, aj výskumní a umeleckí pracovníci a 
odborníci z iných pracovísk. Ostatné formy vzdelávacích činností zabezpečujú najmä odborní asistenti, 
asistenti, lektori a doktorandi. 

(6) Účasť študentov na prednáškach je odporúčaná. Účasť študentov na všetkých ostatných 
organizovaných formách vzdelávacích činností je povinná. 

Článok 9 
Kontrola a hodnotenie štúdia v rámci predmetu 

(1) Priebežná kontrola a hodnotenie štúdia v rámci predmetu sa uskutočňuje počas výučbovej časti 
semestra (trimestra). Formami priebežnej kontroly a hodnotenia sú najmä kontrolné otázky, písomné 
testy, úlohy na samostatnú prácu, priebežné hodnotenie projektu, referát na seminári a pod. 

(2) Záverečná kontrola a hodnotenie výsledkov štúdia v rámci predmetu sa uskutočňuje po 
skončení výučbovej časti semestra (trimestra) formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu, skúšky alebo 
zápočtu a skúšky. 

(3) Vo veciach kontroly a hodnotenia štúdia v rámci predmetu rozhoduje učiteľ, v sporných 
otázkach rozhoduje vedúci pracoviska, ktoré predmet zabezpečuje. 

Článok 10 
Zápočet a klasifikovaný zápočet 

(1) Zápočtom sa potvrdzuje, že študent splnil požiadavky určené spôsobom skončenia štúdia 
predmetu (čl. 6 ods. 2 písm. d). 

(2) Klasifikovaný zápočet je zápočet, pri ktorom sa splnenie požiadaviek určených spôsobom 
skončenia štúdia predmetu (čl. 6 ods. 2 písm. d) hodnotí známkou podľa čl. 12 ods. 2. Klasifikovaným 
zápočtom sa hodnotia najmä projektové, ateliérové, laboratórne práce a praktické cvičenia v tých 
predmetoch, v ktorých sa nekonajú skúšky. 

(3) Zápočet a klasifikovaný zápočet udeľuje učiteľ, ktorý viedol danú formu vzdelávacej činnosti 
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alebo komisia. V odôvodnených prípadoch (napr. pri dlhodobej neprítomnosti učiteľa) môže zápočet 
alebo klasifikovaný zápočet udeliť vedúci pracoviska garantujúceho daný predmet alebo ním poverený 
učiteľ. 

(4) Zápočet sa udeľuje spravidla v poslednom týždni výučbovej časti semestra, (trimestra), 
najneskôr však do konca skúškového obdobia toho semestra, v ktorom sa predmet vyučoval. 

(5) Klasifikovaný zápočet sa udeľuje spravidla v poslednom týždni výučbovej časti semestra 
(trimestra), najneskôr však do konca skúškového obdobia nasledujúceho semestra (trimestra) toho 
istého akademického roka. 

Článok 11 
Skúška 

(1) Skúška je formou hodnotenia študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, ktorou sa 
preverujú vedomosti študentov z príslušného predmetu. 

(2) Skúšky sa vykonávajú formou písomnou, ústnou alebo kombinovanou, t. j. písomnou a ústnou. 
(3) Výsledok skúšky, v ktorom môže byť zahrnuté priebežné hodnotenie, sa hodnotí známkou 

podľa čl. 12 ods. 2. Miera započítavania priebežného hodnotenia sa stanovuje v rámci podmienok pre 
skončenie štúdia predmetu. 

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období. Termíny a miesta skúšok, forma skúšky, ako aj spôsob 
prihlasovania sa na skúšku, musia byť zverejnené primeraným spôsobom s dostatočným predstihom. 

(5) Skúšky konajú študenti spravidla u učiteľov, ktorí im predmet prednášali. Na základe žiadosti 
študenta môže v odôvodnených prípadoch rektor STU alebo dekan fakulty STU, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte, vykonať zmenu skúšajúceho alebo stanoviť na skúšanie komisiu. 

(6) Ak podmienkou absolvovania predmetu je okrem skúšky aj získanie zápočtu, môže sa študent 
zúčastniť skúšky len vtedy, ak mu bol udelený zápočet z príslušného predmetu. 

(7) Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na 
konanie aspoň jednej, najviac dvoch opravných skúšok. Prípustný počet opravných skúšok určí fakulta. 

(8) Študent má právo výsledok skúšky neprijať. V takom prípade je hodnotený klasifikačným 
stupňom „nedostatočne“. 

(9) Študent musí skúšku vykonať najneskôr do konca akademického roka, v ktorom mal predmet 
zapísaný. 

(10) Každý študent má právo byť informovaný o hodnotení jeho skúšky, o chybách a správnom 
riešení. 

(11) Pracoviská garantujúce predmet musia zabezpečiť archivovanie písomných skúšok a ich 
súčastí najmenej nasledujúci akademický rok. 

Článok 12 
Klasifikačná stupnica 

(1) Absolvovanie predmetu sa spravidla hodnotí známkou. Známka vyjadruje stupeň osvojenia si 
vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu. 

(2) Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť 
klasifikačných stupňov: 

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1 
b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5 
c) C - dobre (priemerné výsledky) = 2 
d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5 
e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3 
f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4 

Fakulta pre jednotlivé klasifikačné stupne môže určiť bodové pásma. 
(3) Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných 
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stupňov od A až po E. 
(4) (STU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže u vybraných 

predmetov, najmä ak to charakter predmetu neumožňuje, rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a 
určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky pre získanie kreditov. 

(5) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa 
vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a 
číselného hodnotenia podľa ods. 2 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí 
celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent 
zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú 
hodnotené známkou (ods. 4), sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú. 

Článok 13 
Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Zápisom predmetov si študent určuje svoj študijný plán na nasledujúci semester (trimester) 
alebo nasledujúci rok štúdia. 

(2) Študent si zapisuje predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, 
povinne voliteľné a výberové), aby boli splnené podmienky zápisu na štúdium študijného programu 
podľa čl. 14 ods. 1 a dodržané pravidlá a podmienky príslušného študijného programu na utváranie 
študijných plánov (čl. 3 ods. 5 písm. g). 

(3) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý neabsolvoval pri 
prvom zápise. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený 
zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona]. 

(4) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý neabsolvoval 
alebo si môže zapísať iný povinne voliteľný predmet, ktorý sa však považuje za opakovane zapísaný. 
Ak študent neabsolvuje opakovane zapísaný povinne voliteľný predmet, bude vylúčený zo štúdia pre 
neprospech. 

(5) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý neabsolvoval alebo 
si môže vybrať iný výberový predmet. V prípade, že študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí 
si zapísať žiadny výberový predmet. 

(6) Pre opakovane zapísaný predmet platia rovnaké kritériá na jeho absolvovanie, ako by bol 
zapísaný prvýkrát. 

(7) Študent môže počas akademického roka požiadať o zrušenie alebo dodatočné zapísanie 
predmetov. Podmienky na zmeny študijného plánu určí fakulta. 

Článok 14 
Zápis na štúdium študijného programu 

(1) Zápisom na štúdium študijného programu získava študent v danom akademickom roku práva a 
povinnosti študenta. Študent má ďalej právo: 

a) na prvý zápis na štúdium študijného programu oznámením rozhodnutia o prijatí na 
štúdium; toto právo mu zaniká, ak na otázku STU alebo fakulty STU, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do 
určeného termínu neodpovie, 

b) na zápis na štúdium ďalšej časti študijného programu, ak splnil podmienky určené 
študijným programom a študijným poriadkom podľa čl. 15 ods. 5, 

c) na obnovenie zápisu na štúdium pôvodnej časti študijného programu po ukončení 
prerušenia štúdia alebo na zápis na štúdium ďalšej časti študijného programu, ak pred 
prerušením štúdia splnil podmienky určené študijným programom a študijným poriadkom 
podľa čl. 15 ods. 5. 

(2) Pri organizačno-administratívnych úkonoch sa študent riadi pokynmi študijného oddelenia. 
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(3) Pri zápise na štúdium si študent vytvára svoj študijný plán v súlade s čl. 13. Při jeho 
zostavovaní môže využiť poradenskú službu študijného poradcu (čl. 3 ods. 7, 8). 

(4) Študent si zapíše predmety v takom súčte kreditov, aby mohol splniť podmienky na 
pokračovanie štúdia podľa čl. 15 ods. 2 písm. a), b). 

(5) Študentovi, ktorý v minulosti študoval na vysokej škole, môže na základe jeho žiadosti rektor 
STU alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, uznať časti štúdia (akademický 
rok, semester (trimester), blok predmetov alebo jednotlivé predmety), ak od ich absolvovania neuplynulo 
viac než 5 rokov. Zároveň určí, aká doba štúdia sa študentovi započíta do štandardnej dĺžky štúdia. 

(6) Na základe písomnej žiadosti študenta môže mu rektor STU alebo dekan fakulty, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte, povoliť v danom akademickom roku štúdium podľa individuálneho 
študijného plánu. V individuálnom študijnom pláne mu môže stanoviť osobitný priebeh štúdia, pričom 
povinnosť dolnej hranice zapísaných kreditov (ods. 4) ostáva zachovaná, s možnou výnimkou 
medziuniverzitných mobilít. Ustanovenia týkajúce sa povolenej dĺžky štúdia zostávajú nedotknuté. 

(7) Termíny zápisov na štúdium študijného programu určuje rektor STU alebo dekan fakulty STU, 
ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 

(8) Študent, ktorý sa nezapíše v určenom termíne a do 5 dní po jeho uplynutí nepožiada o určenie 
náhradného termínu zápisu, sa posudzuje, akoby štúdium zanechal. 

Článok 15 
Kontrola štúdia a podmienky na pokračovanie v štúdiu 

(1) Kontrola štúdia v rámci študijného programu sa uskutočňuje pomocou kreditového systému. 
(2) Počet kreditov potrebný na pokračovanie v štúdiu je: 

a) za prvý semester bakalárskeho štúdia určí fakulta, najmenej však 10 a najviac 30 kreditov, 
b) za každý rok bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského štúdia určí fakulta, 

najmenej však 30 kreditov, 
c) ďalšie pravidlá na pokračovanie v štúdiu určí týkajúce sa štruktúry a počtu kreditov môže 

určiť fakulta. 
(3) Do minimálneho počtu kreditov podľa ods. 2 sa započítavajú kredity získané za predmety 

absolvované v danom semestri, resp. akademickom roku alebo prenesené podľa čl. 5 ods. 6. 
(4) Do minimálneho počtu kreditov podľa ods. 2 sa nezapočítavajú kredity za predmety uznané 

podľa čl. 14 ods. 5. 
(5) Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak: 

a) absolvoval všetky predmety, ktoré mal zapísane druhý raz podľa čl. 13 ods. 3 a 4, 
b) získal minimálny počet kreditov podľa ods. 2, 
c) neprekročí v ďalšom období povolenú dĺžku štúdia. 

(6) Kontrola splnenia podmienok na pokračovanie v štúdiu podľa ods. 5 sa uskutočňuje za 
1. semester bakalárskeho štúdia a akademický rok bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia 
alebo po každom bloku predmetov. Ich nesplnenie je dôvodom pre vylúčenie zo štúdia (§ 66 ods. 1 
písm. c) zákona). 

Článok 16 
Štátna skúška 

(1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie obsahovať 
vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Časti štátnej skúšky sú uvedené v bližšom určení 
študijného programu (čl. 3 ods. 5 písm. l) ). 

(2) Záverečnou prácou podľa ods. 1 pri štúdiu bakalárskeho študijného programu je bakalárska 
práca. 

(3) Záverečnou prácou podľa ods. 1 pri štúdiu inžinierskych a magisterských študijných programov 
je diplomová práca. 
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(4) Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej 
výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na 
neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. 

(5) Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 
profesorov a docentov, ak ide o bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Ďalším odborníkom priznáva právo 
skúšať na štátnej skúške vedecká rada STU, ak ide o študijné programy uskutočňované na univerzite 
alebo vedecká rada fakulty STU, ak ide o študijné programy uskutočňované na fakulte. 

(6) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať 
podľa ods. 5 pre študijné programy uskutočňované na univerzite rektor STU, pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte STU dekan fakulty. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok sa 
spravidla zaraďujú aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl, z 
právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky (zákon č. 172/2005 
Z.z.) alebo z praxe. 

(7) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má okrem predsedu komisie najmenej ďalších 
troch členov. 

(8) Štátna skúška a jej časti sa hodnotia známkou podľa čl. 12 ods. 2. Obhajoba záverečnej práce 
patrí medzi štátne skúšky (§ 51 ods. 3 zákona). Hodnotenie štátnych skúšok v doktorandskom štúdiu je 
uvedené v čl. 23 a 27. 

(9) Ak sa klasifikovala odpoveď z niektorej časti známkou „nedostatočne“, celkový výsledok štátnej 
skúšky sa klasifikuje známkou „nedostatočne“. Celkový výsledok štátnej skúšky sa stanoví ako 
aritmetický priemer výsledkov jednotlivých častí skúšky. V prípade rovnakého rozdielu sa zaokrúhľuje k 
lepšej známke. 

(10) Študent, ktorý na štátnej skúške bol hodnotený známkou „nedostatočne“ z jednej alebo 
viacerých častí, opakuje štátnu skúšku iba z tých častí, z ktorých bol klasifikovaný známkou 
„nedostatočne“. Pri hodnotení obhajoby záverečnej práce známkou nedostatočne komisia určí 
študentovi stupeň prepracovania záverečnej práce. Študent, ktorý na štátnej skúške neprospel, môže 
štátnu skúšku opakovať len raz. 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
USTANOVENIA ŠTÚDIA DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

Článok 17 
Úvodné ustanovenia 

(1) Štúdium podľa doktorandských študijných programov (ďalej len „doktorandské štúdium“) sa 
uskutočňuje na STU alebo fakulte. Na uskutočňovaní doktorandského štúdia sa môže zúčastňovať aj 
externá vzdelávacia inštitúcia, s ktorou má STU uzavretú rámcovú dohodu o doktorandskom štúdiu. 
STU alebo fakulta, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte, uzatvorí s externou vzdelávacou 
inštitúciou individuálnu dohodu pre každého doktoranda (§ 54 ods. 12 zákona). 

(2) STU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zriadi osobitným predpisom 
pre každý študijný odbor odborovú komisiu, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium (§ 54 ods. 17 
zákona). STU sa môže dohodnúť s inou vysokou školou alebo externou vzdelávacou inštitúciou, že 
zriadi spoločnú odborovú komisiu (ďalej len „odborová komisia“). 

(3) Odborovú komisiu vymenúva rektor po schválení vo vedeckej rade STU. Odborová komisia 
pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Jej členmi sú garanti študijného programu 
(študijných programov) študijného odboru, v ktorom sa doktorandské štúdium uskutočňuje. Ďalšími 
členmi môžu byť profesori, docenti, hosťujúci profesori, hosťujúci docenti, pracovníci s akademickým 
titulom PhD., ArtD., titulom ThDr. alebo kvalifikovaní odborníci z praxe, ktorým bol udelený tento 
akademický titul. 
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Článok 18 
Sociálne postavenie doktoranda 

(1) STU poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia 
štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v 
členskom štáte EÚ má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, 
ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového 
stupňa podľa osobitného predpisu a 

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového 
stupňa podľa osobitného predpisu. 

(2) Poskytovanie štipendia doktorandovi v dennej forme štúdia sa končí najneskôr dňom skončenia 
štúdia (čl. 29). 

(3) Ďalšie sociálne a pracovno-právne postavenie doktoranda sa riadi všeobecne platným právnym 
poriadkom SR a príslušnými predpismi STU. 

Článok 19 
Zmena študijného programu doktorandského štúdia 

(1) Študent má právo požiadať o zmenu študijného programu (čl. 28a). 
(2) Zmenu študijného programu, školiteľa alebo školiaceho pracoviska možno uskutočniť počas 

doktorandského štúdia v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa tým utvoria priaznivejšie podmienky na 
plnenie študijného programu doktoranda. 

(3) zmenách študijného programu doktorandského štúdia rozhoduje rektor alebo dekan, ak sa 
študijný program uskutočňuje na fakulte, na základe žiadosti doktoranda a po vyjadrení školiteľa a 
odborovej komisie. 

(4) Pri zmene študijného programu rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na 
fakulte, môže na základe odporúčania odborovej komisie rozhodnúť o uznaní dizertačnej skúšky (čl. 23) 
doktoranda a predmetov, ktoré úspešne absolvoval pred touto zmenou. 

Článok 20 
Školiteľ 

(1) Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia STU a iní odborníci po 
schválení vo vedeckej rade STU alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Funkciu 
školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou, ktorá získala právo zúčastňovať sa na 
uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore podľa § 86 zákona (externá vzdelávacia 
inštitúcia), môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. 

(2) Školiteľ: 
a) Zostavuje individuálny študijný plán doktoranda a predkladá ho na posúdenie odborovej 

komisii a po jej vyjadrení rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na 
fakulte. 

b) Riadi a odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia a kontroluje plnenie jeho 
individuálneho študijného plánu. 

c) Určuje zameranie projektu dizertačnej práce a spresňuje spolu s doktorandom jej tému. 
d) Predkladá rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, ročné 

hodnotenie doktoranda. 
e) Predkladá rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, návrh 

na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia (čl. 29 ods. 3, písm. c) a vyjadruje sa k 
žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia (čl. 28). 

f) Navrhuje rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, študijný 
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pobyt doktoranda v iných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo 
umenia. 

g) Vypracúva posudok dizertačnej práce a pracovnú charakteristiku doktoranda. 
h) Navrhuje rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, aby 

poveril školiteľa - špecialistu na vedenie konkrétnych častí vedeckého programu štúdia 
doktoranda. 

i) Zabezpečuje podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. 
j) Je členom komisie pre dizertačnú skúšku doktoranda a zúčastňuje sa na obhajobe jeho 

dizertačnej práce. 
(3) Podmienky na menovanie do funkcie školiteľa určuje § 54 ods. 4 zákona. 
(4) Počet doktorandov, ktorých vedie školiteľ, nemal by presiahnuť počet 5. 

Článok 21 
Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Na zápis doktoranda sa vzťahujú ods. 1-4, 8 čl. 14 primerane. 
(2) Jednotkami študijného programu doktorandského štúdia sú predmety definované v študijnom 

programe. Každý predmet je realizovaný jednou alebo viacerými formami vzdelávacích činností, pričom 
konkrétne formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené študijným programom. Podmienky 
absolvovania predmetu doktorandského štúdia stanovuje garant predmetu. 

(3) Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet 
kreditov, ktoré doktorand získa po jeho absolvovaní. Počet kreditov priradených predmetu vyjadruje 
pomernú časť práce doktoranda potrebnú na jeho úspešné zvládnutie. 

(4) Absolvovanie predmetu sa hodnotí vyjadrením: 
a. „prospel“, ak splnil podmienky absolvovania predmetu, 
b. „neprospel“, ak nesplnil podmienky absolvovania predmetu. 

Doktorand predmet absolvoval a získava zaň kredity, ak jeho výsledky boli vyhodnotené vyjadrením 
„prospel“. Za daný predmet môže doktorand v priebehu štúdia získať kredity iba raz. 

(5) Pre opakovaný zápis predmetov študijnej časti sa vzťahujú ustanovenia čl. 13 ods.3-6. 
(6) Doktorand si môže počas štúdia opakovane zapísať predmet vedeckej časti, ktorý 

neabsolvoval. 
(7) Počty kreditov získané za absolvovanie predmetov sa sčítavajú. 
(8) Doktorand získa 20 kreditov za písomnú časť dizertačnej skúšky (čl. 23) po jejobhájení. 
(9) Doktorand získa 30 kreditov za dizertačnú prácu po jej odovzdaní a udelenízápočtu. 
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Článok 22 
Kontrola štúdia a podmienky na pokračovanie v štúdiu 

(1) Kontrola štúdia v rámci študijného programu sa uskutočňuje pomocou kreditového systému a 
ročného hodnotenia doktoranda. 

(2) Školiteľ na konci každého roka štúdia predkladá rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte, ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či 
odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia 
študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu 
jeho individuálneho študijného plánu rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na 
fakulte. 

(3) Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, rozhoduje na základe 
ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, a tiež aj o prípadných 
zmenách v jeho študijnom pláne. 

(4) Počet kreditov potrebný na postup do ďalšieho roku v štandardnej dĺžke štúdia je najmenej 
30 kreditov za akademický rok. 

(5) Do minimálneho počtu kreditov podľa ods. 4 sa započítavajú kredity získané za predmety 
absolvované v danom akademickom roku alebo prenesené podľa čl. 5 ods. 6. 

(6) Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak: 
a. získal minimálny počet kreditov podľa ods. 4, 
b. neprekročí v ďalšom období povolenú dĺžku štúdia. 

(7) Kontrola splnenia podmienok na pokračovanie v štúdiu sa uskutočňuje za rok. Ich nesplnenie je 
dôvodom, aby školiteľ v ročnom hodnotení podal rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte, návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia (čl. 29 ods. 3 písm. c). 

Článok 23 
Dizertačná skúška 

(1) Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky v zmysle § 54 ods. 3 zákona. 
(2) Doktorand sa podrobí dizertačnej skúške po získaní aspoň 40-tich kreditov v dennej forme 

doktorandského štúdia najneskôr do 1,5 roka od začiatku štúdia a v externej forme najneskôr do troch 
rokov od začiatku štúdia. K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať písomnú prácu. 

(3) Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci súčasný stav 
poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia a analýzu 
metodického prístupu riešenia danej problematiky. 

(4) Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom 
PhD., ArtD. alebo vedeckým titulom DrSc., alebo vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora 
alebo docenta, ktorý nepôsobí na pracovisku doktoranda a nemá s ním spoločné publikácie. 

(5) Dizertačná skúška pozostáva z rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške, v rámci ktorej 
má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených oblastiach dizertačnej skúšky. 

(6) Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva z 
predsedu a ďalších členov, z ktorých jeden nie je z inštitúcie, kde doktorand pôsobí počas svojho 
štúdia. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov 
alebo docentov, z toho aspoň jeden musí pôsobiť vo funkcii profesora. Právo skúšať majú iba 
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení 
vedeckou radou STU alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte (§ 63 zákona). 
Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva a oblasti ústnej časti skúšky určuje rektor alebo dekan, ak 
sa študijný program uskutočňuje na fakulte, na základe návrhu odborovej komisie. Na dizertačnej 
skúške sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, bez práva hlasovať o výsledku skúšky. 

(7) Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny členov skúšobnej komisie. O výsledku skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí 
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väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 
(8) Priebeh dizertačnej skúšky hodnotí komisia vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“. 
(9) dizertačnej skúške sa spíše zápisnica, ktorej súčasťou je aj posudok oponenta písomnej práce. 

Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia komisie. 
(10) Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej 

skúške a ospravedlní sa do piatich dní pred termínom skúšky predsedovi skúšobnej komisie, môže mu 
predseda určiť náhradný termín. Práceneschopnosť, v tomto prípade, je doktorand povinný 
bezodkladne oznámiť aj predsedovi skúšobnej komisie. Odstúpenie od skúšky alebo neospravedlnená 
neprítomnosť doktoranda na skúške sa hodnotí vyjadrením „neprospel“. 

(11) Doktorand, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí 
troch mesiacov. Opakovaný neúspech doktoranda na dizertačnej skúške je dôvodom na jeho vylúčenie 
z doktorandského štúdia. 

Článok 24 
Dizertačná práca a jej náležitosti 

(1) Dizertačná práca je záverečnou prácou v zmysle § 51 ods. 3 zákona. 
(2) Dizertačnou prácou a jej obhajobou preukazuje doktorand schopnosť a pripravenosť na 

samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu, alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a 
tvorivú umeleckú činnosť. 

(3) Doktorand môže odovzdať dizertačnú prácu na obhajobu, ak mu na ukončenie štúdia nechýba 
viac ako 60 kreditov. 

(4) Doktorand odovzdá: 
a) dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach, 
b) autoreferát dizertačnej práce (čl. 25), 
c) kópie publikácií a iné elaboráty, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, sa pripájajú v 

jednom vyhotovení, 
d) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov 
doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky na nich vypracované príslušnými 
inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia, 

e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand 
po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom odbore 
doktorandského štúdia. 

(5) Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. So súhlasom rektora 
alebo dekana, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom 
ako slovenskom jazyku. 

(6) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor 
vlastných publikovaných prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. 
Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho o časti, v ktorých uvedie súčasný stav 
problematiky, ciele dizertačnej práce a závery, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce. Ak 
priložené publikácie sú dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj prehlásenie spoluautorov o jeho 
autorskom podiele. 

(7) Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, 
charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, 
ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry. 

(8) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky a v 
diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu. 

(9) Rozsah dizertačnej práce nepresahuje 8 autorských hárkov. Do počtu autorských hárkov sa 
nezaratúvajú obrázky, schémy, tabuľky, zoznam použitej literatúry a iné prílohy. Dizertačné práce sa 
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archivujú vo vzdelávacej inštitúcii, na ktorej doktorand absolvoval študijný program. 

Článok 25 
Autoreferát dizertačnej práce 

(1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce (ďalej len „autoreferát“), ktorý je stručným 
zhrnutím jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. Ak dizertačná práca 
predstavuje súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zoznam. 

(2) Autoreferát má formát A5, rozsah je najviac 20 strán. Prvú a druhú stranu autoreferátu treba 
upraviť podľa vzoru uvedeného v prílohe č 1. 

(3) Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku 
skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných bibliografických údajov, zoznam 
použitej literatúry a súhrn v slovenskom jazyku alebo v anglickom, ak dizertačná práca je predložená v 
inom ako slovenskom jazyku (čl. 24 ods. 5). 

Článok 26 
Príprava obhajoby dizertačnej práce 

(1) Prípravu obhajoby dizertačnej práce upravuje záväzný predpis vydaný rektorom STU. 

Článok 27 
Obhajoba dizertačnej práce 

(1) Komisiu pre obhajobu dizertačnej práce tvorí predseda a najmenej päť členov. V prípade, ak sa 
na uskutočňovaní študijného programu zúčastňuje externá vzdelávacia inštitúcia alebo zahraničná 
vysoká škola, komisia má šesť členov, pričom sú v nej paritne zastúpení členovia z STU a partnerskej 
vzdelávacej inštitúcie. Predseda a najmenej jeden člen sa určujú spomedzi členov odborovej komisie. 
Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo 
docentov. Pri obhajobe dizertačnej práce sa za ďalších členov komisie pre obhajobu s hlasovacím 
právom považujú aj oponenti. Na obhajobe sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, bez práva hlasovať. 

(2) Vlastný priebeh obhajoby upravuje záväzný predpis vydaný rektorom STU. 
(3) O obhájení dizertačnej práce komisia rozhoduje tajným hlasovaním. 
(4) Pri neobhájení dizertačnej práce komisia určí doktorandovi stupeň prepracovania dizertačnej 

práce. 
(5) Ak rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zistí, že v priebehu 

konania obhajoby nebol dodržaný postup v zmysle ods. 2, nariadi opakovanie obhajoby. 
(6) STU môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných 

doktorandských študijných programoch so zahraničnou vysokou školou, ak to umožňujú právne 
predpisy štátu, na ktorého území pôsobí zahraničná vysoká škola. 

(7) Obhajoba dizertačnej práce doktoranda STU v prípade uzavretia dohody so zahraničnou 
vysokou školou podľa ods. 6 sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou pre 
obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany a členovia 
určení zahraničnou vysokou školou. Počet členov komisie sa určuje podľa ods. 1. Rovnakým postupom 
sa uskutočňuje obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej 
republike. 

(8) Doklad o udelení akademického titulu na základe úspešného výsledku obhajoby dizertačnej 
práce pred komisiou pre obhajobu dizertačnej práce podľa ods. 7 vydaný zahraničnou vysokou školou 
sa uznáva v Slovenskej republike. 

ČASŤ PIATA 
Článok 28 

Prerušenie štúdia 
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(1) Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta prerušiť. 
(2) Prerušenie štúdia povoľuje dekan fakulty, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte. 

Ak ide o študijný program uskutočňovaný na univerzite, prerušenie povoľuje rektor STU. 
(3) Maximálna dĺžka jedného prerušenia sú 2 roky. Štúdium v 1. semestri bakalárskeho štúdia je 

možné prerušiť iba vo výnimočných prípadoch (vynútené prerušenie). 
(4) Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do povolenej dĺžky štúdia (čl. 4 ods. 7), nemožno však 

prekročiť celkovú dobu, počas ktorej je študent evidovaný v registri študentov príslušného študijného 
programu (čl. 4 ods. 10). 

(5) Vynútené prerušenie štúdia je: prerušenie z dôvodov materstva, prerušenie na základe 
odporučenia lekárskej komisie, prerušenie z iných, mimoriadne závažných a dokumentovaných 
dôvodov posúdených rektorom STU alebo dekanom fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na 
fakulte. 

(6) Ak študent preruší štúdium počas prvého semestra (trimestra), zruší sa zápis predmetov 
druhého semestra, resp. druhého a tretieho trimestra. V mimoriadnych prípadoch (vynútené prerušenie 
štúdia) môže rektor STU alebo dekan povoliť zrušenie zápisu predmetov zapísaných aj na semester 
(trimester), v ktorom došlo k prerušeniu štúdia. 

(7) Prerušenie štúdia u doktoranda, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou 
vzdelávacou inštitúciou, povoľuje rektor alebo dekan, ak sa štúdium uskutočňuje na fakulte, po kladnom 
vyjadrení riaditeľa externej vzdelávacej inštitúcie. 

(8) Študent počas prerušenia zostáva evidovaný v registri študentov, ale nemá práva a povinnosti 
študenta. Po ukončení prerušenia je študent povinný sa zapísať v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. c). 
Študentom sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 

Článok 28a 
Zmena študijného programu 

(1) Študent má právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného 
odboru alebo kombinácie študijných odborov (§ 70 ods. 1, písm. l) zákona). 

(2) Študent má právo požiadať o zmenu študijného programu, ak splnil podmienky v pokračovaní v 
štúdiu v pôvodnom študijnom programe. 

(3) Študent požiada o zmenu študijného programu najneskôr do konca akademického roka. 
(4) O žiadosti študenta rozhoduje dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, rektor, ak 

sa študijný program uskutočňuje na univerzite. V doktorandskom štúdiu sa o žiadosti študenta 
rozhoduje po vyjadrení školiteľa a odborovej komisie. 

Článok 29 
Skončenie štúdia 

(1) Na riadne skončenie štúdia je potrebné, aby študent počas štúdia: 
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov, 
b) získal predpísaný počet kreditov pre príslušný stupeň štúdia, 
c) vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. 

(2) Riadne štúdium študent skončil s vyznamenaním, ak: 
- v bakalárskom štúdiu dosiahol BŠP 4,00 – 3,50, resp. VŠP 1,00 – 1,50. 
- v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu dosiahol BŠP 4,00-3,85, resp. VŠP 1,00-1,15. 

(5) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na 
riadne skončenie štúdia daného študijného programu. 

(6) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 
b) zanechaním štúdia, 
c) neskončením štúdia v termíne určenom podľa čl. 4 ods. 7 a 8, 
d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a 
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tohto študijného poriadku, 
e) vylúčením zo štúdia na základe disciplinárneho opatrenia (§ 72 ods. 2 písm. c) zákona), 
f) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2, ak študent neprijme ponuku STU alebo 

fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, 
g) smrťou študenta. 

(3) Dňom skončenia štúdia je: 
a) podľa ods. 3 písm. a) deň, keď bolo STU alebo fakulte, ak sa študijný program uskutočňuje 

na fakulte, doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia, 
b) podľa ods. 3 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť bakalárske, 

inžinierske, magisterské alebo doktorandské štúdium, 
c) podľa ods. 3 písm. c) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť, 
d) podľa ods. 3 písm. e) deň, ku ktorému STU oznámila zrušenie študijného programu. 

Článok 30 
Doklady o štúdiu 

(1) Doklady o štúdiu sú 
a) preukaz študenta, 
b) výkaz o štúdiu (index), 
c) výpis výsledkov štúdia. 

(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje 
využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z 
dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. 
Preukaz študenta sa študentovi vydá pri prvom zápise na štúdium študijného programu bakalárskeho 
alebo inžinierskeho alebo magisterského alebo doktorandského štúdia. Vydáva ho STU. Okrem iných 
údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu 
podľa čl. 3 ods. 6. 

(3) Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu 
(čl. 6) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho STU alebo fakulta, 
ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 

(4) Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia 
študijného programu splnil. 

(5) Výpis výsledkov štúdia vydáva STU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňoval na 
fakulte. Doklad sa vydáva v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecne záväznom právnom 
predpise, ktorý vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky; na základe osobitnej žiadosti ho STU 
alebo fakulta vydáva aj v anglickom jazyku. Doklad patrí: 

a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu zanechaním štúdia (čl. 29 ods. 3 
písm. a), 

b) študentovi na základe jeho žiadosti, 
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti. 



 

102 
 

Článok 31 
Doklady o absolvovaní štúdia 

(1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú: 
a) vysokoškolský diplom, 
b) vysvedčenie o štátnej skúške, 
c) dodatok k diplomu. 

(2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v 
príslušnom študijnom odbore a udelení akademického titulu. 

a) Vo vysokoškolskom diplome doktorandského štúdia, ak sa štúdium uskutočnilo na externej 
vzdelávacej inštitúcii, uvádza sa jej názov. 

b) Vysokoškolský diplom vydáva STU a odovzdáva sa spravidla 2-krát ročne při akademickom 
obrade. 

(3) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej 
výsledku. Vydáva ho STU. 

(4) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. 
Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 
vydáva ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Dodatok k diplomu vydáva STU. Absolvent dostane 
dodatok k diplomu súčasne s diplomom. 

(5) Na základe osobitnej žiadosti vydá STU absolventovi doklady o absolvovaní štúdia v zmysle 
§ 92 ods. 13 zákona aj v anglickom jazyku. 

Článok 32 
Poplatky 

(1) Na poplatky spojené s prijímacím konaním na štúdium a so štúdiom sa vzťahujú ustanovenia § 92 
zákona, Štatútu Slovenskej technickej univerzity a príslušných predpisov univerzity. Cudzinci, ktorí nie 
sú občanmi členského štátu EÚ alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, platia školné a ostatné 
poplatky v súlade s ustanovením § 92 ods. 9 zákona a príslušných predpisov univerzity. 

Článok 33 
Prechodné ustanovenia 

(1) Podľa § 109 ods. 1 zákona vysoké školy môžu od akademického roka 2005/2006 prijímať 
študentov len na štúdium študijných programov podľa tohto zákona. Študenti študijných 
odborov zriadených podľa predchádzajúcích predpisov a študenti doktorandského štúdia vo 
vedných odboroch alebo v umeleckých odboroch zriadených podľa predchádzajúcich predpisov 
dokončia štúdium podľa predchádzajúcich predpisov. 

(2) STU alebo fakulta, ak sa štúdium uskutočňuje na fakulte, v prechodnom období před začiatkom 
akademického roka zverejní zoznam študijných odborov a vedných (umeleckých) odborov, na 
ktoré sa ustanovenia tohto poriadku uplatňujú primerane. 

(3) Riadenie pedagogického procesu nešpecifikované týmto študijným poriadkom v prechodnom 
období sa rieši smernicou rektora STU alebo dekana fakulty. 

Článok 34 
Záverečné ustanovenia 

(1) V zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona môže vydať každá fakulta STU študijný poriadok fakulty 
ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť tento študijný poriadok. 

(2) Študijné záležitosti a záležitosti týkajúce sa práv a povinností študenta rieši dekan fakulty STU, 
resp. rektor STU na základe písomnej žiadosti študenta. Jeho rozhodnutie je konečné. 
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Študijné problémy a záležitosti týkajúce sa práv a povinností študenta rieši rektor STU a v prípade 
študentov študijných programov uskutočňovaných na fakulte, dekan fakulty STU na základe písomnej 
žiadosti študenta. Jeho rozhodnutie je konečné. 

(3) Všetky zmeny a doplnky tohto študijného poriadku musia byť po ich schválení akademickým 
senátom STU predložené na registráciu ministerstvu školstva Slovenskej republiky. 

(4) Ruší sa študijný poriadok schválený akademickým senátom STU dňa 23. septembra 2002. 
(5) Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom STU dňa 15. marca 2004 a 

zaregistrovaný MŠ SR dňa 1. júna 2004. Dodatok č. 1 bol schválený Akademickým senátom 
STU dňa 29. mája 2006 a zaregistrovaný na MŠ SR dňa 15. januára 2007. Dodatok č. 2 bol 
schválený Akademickým senátom STU dňa 18. februára 2008 a nadobúda účinnosť dňom 
doručenia rozhodnutia o jeho registrácii na MŠ SR, t. j. dňa 15. mája 2008 registrovaný na 
MŠ SR dňa 5. mája 2008. 

 prof. Ing. Milan Žalman, PhD. prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
 predseda AS STU rektor STU 
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Dodatok č. 3 k ŠTUDIJNÉMU PORIADKU STU v Bratislave 
 
Týmto dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa Študijný poriadok STU v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto: 
1. Čl. 14 sa dopĺňa o nové ods. 2 až 5 v znení: 

2. Rektor STU alebo dekan fakulty, ak sa Študijný program uskutocňuje na fakulte, môže povoliť 
zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa 
v rovnakom študijnom odbore, alebo príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o 
to požiada pri splnení týchto podmienok: 
a) v žiadosti študenta je uvedený dôvod, pre ktorý chce študent študovať na STU. Súčasťou 

žiadosti sú nasledovné doklady: 
- výpis absolvovaných predmetov s počtom kreditov a dosiahnutým hodnotením ku dňu 

podania žiadosti 
- potvrdené sylaby absolvovaných predmetov 
- čestné prehlásenie, či bolo alebo je voči študentovi vedené disciplinárne konanie, 

z akého dôvodu a s akým výsledkom 
- doklady o úspešnosti v ďalších aktivitách súvisiacich so štúdiom zvoleného študijného 

programu 
b) ďalšie podmienky môže určiť rektor STU alebo dekan fakulty, na ktorej sa uskutočňuje 

študijný program 
3. O povolenie zápisu študenta na štúdium rozhoduje rektor STU alebo dekan fakulty STU, na 

ktorej sa uskutočňuje študijný program do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených 
k takémuto rozhodnutiu. Prílohou rozhodnutia je zoznam absolvovaných predmetov 
predchádzajúceho štúdia, ktoré sú uvedené v ods. (9) tohto článku. 

4. Študentovi je povolený zápis do prvého semestra akademického roka. 
5. Dňom zápisu sa študent stáva študentom STU a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za 

zanechané. STU po zápise do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej 
škole, na ktorej študent zanechal štúdium v akom študijnom programe mu bol umožnený zápis 
a dátum zápisu. 

Pôvodné ods. 2 až 8 sa označujú ako 6 až 12. 
 
2. Čl. 16 sa dopĺňa o nové ods. 4, 5 a 13 

1. Pred obhajobou (ods. (4) čl. 3 tohto študijného oriadku) je záverečná práca zaslaná 
v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému do 
Cdentrálneho registra záverečných rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie 
z Centrálneho registra sa overí miera originality zaslanej práce (ods. 7 §63 zákona). 

2. Postup pri zabezpečení overenia originality je určený vnútorným predpisom univerzity. 
13. Skúšobné komisie vyhotovia zo štátnych skúšok Zápis zo štátnych skúšok. Jeho súčasťou je 

vyjadrenie skúšobnej komisie podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 14/2009 
o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. 

Pôvodné ods. 4 až 10 sa označujú ako ods. 6 až 12. 
 
3. Čl. 20 ods. 2 písm. h) sa slovné spojenie „školiteľa-špecialistu“ nahrádza slovom „konzultanta“. 
 
4. Čl. 21 ods. 1 sa mení a znie: „Na zápis doktoranda sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 14 ods. 1 

až 8 a ods. 12.“ 
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5. Čl. 26 sa pôvodné znenie nahrádza: „Pre prípravu obhajoby dizertačnej práce sa ustanovenia čl. 16 
ods. 4 až 5 tohto študijného poriadku vzťahujú primerane a upravuje ju osobitná organizačná norma 
vydaná rektorom STU.“ 

 
6. Čl. 28 a ods. 1 sa mení a znie: študent má právo o zmenu študijného programu v rámci toho istého 

študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru (§70 ods. 1 písm. l) zákona). 
 
Tento dodatok č. 3 bol schválený AS STU dňa 1. 3. 2010. 

 prof. Ing. Milan Žalman, PhD. prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
 predseda AS STU rektor STU 
 
Dodatok č. 3 k Studijnému poriadku STU v Bratislave bol zaregistrovaný na ministerstve školstva SR dňa 
18. 5. 2010. 
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Príloha č. 1 študijného poriadku STU 
Vzor 1. a 2. strany autoreferátu 

1. strana autoreferátu 

......................................................................................................................... 
STU a fakulta, ak sa doktorandský študijný program uskutočňuje na fakulte 

Meno a priezvisko 

................................................................................................. 
(doktoranda) 

Autoreferát dizertačnej práce 
....................................................................................................... 

(názov dizertačnej práce) 

na získanie .................................................................................................................................. 
(akademického titulu doktor (philosophiae doctor, PhD.) alebo 

akademického titulu doktor umenia (artis doctor, ArtD.) 

v doktorandskom študijnom programe .....…………………………………………...........................……. 

...........................……………………………………………………………………………………………….. 
(číslo a názov študijného programu) 

Miesto a dátum:....................................................................... 
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2. strana autoreferátu 

Dizertačná práca bola vypracovaná........................................................................................ 
(v dennej alebo externej forme doktorandského štúdia) 

na................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
(názov vzdelávacej inštitúcie, kde bola vypracovaná dizertačná práca) 

Predkladateľ: ................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 (meno a priezvisko doktoranda a adresa jeho pracoviska) 

Školiteľ: ................................................................... 
 ................................................................... 
Oponenti: ................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 .................................................................... 
 ................................................................... 

(meno a priezvisko oponenta s uvedením jeho titulov a názov ustanovizne, s ktorou je 
oponent v pracovnom pomere) 

Autoreferát bol rozoslaný: ...................................................................................... 
 (dátum rozoslania) 

Obhajoba dizertačnej práce sa koná ...............................................o ..................................h. 

na .........................................................................................................................……….................... 
 (presná adresa miesta konania obhajoby dizertačnej práce) 

 ............................................................................................ 
 rektor STU alebo dekan fakulty, ak sa doktorandský 
 študijný program uskutočňuje na fakulte 
 (meno a priezvisko s uvedením titulov) 
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PRÍLOHA Č. 2  
Príloha k individuálnemu študijnému plánu 
USMERNENIE č. 8/2003-N 
postavenia študenta v priebehu doktorandského štúdia  
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 
 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej zákon), Zákonníkom práce 
a Štatútom STU vydávam usmernenie týkajúce sa postavenia študenta v priebehu doktorandského 
štúdia (ďalej doktorand) pre oblasť študijnej, pedagogickej a vedeckej činnosti, oblasť personálneho – 
právneho postavenia a oblasť sociálnu. Usmernenie je záväzné pre všetkých študentov 
doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej na STU) a platí 
primerane aj pre študentov STU študujúcich na externých vzdelávacích inštitúciách. 

 
OBLASŤ ŠTUDIJNEJ, PEDAGOGICKEJ A VEDECKEJ ČINNOSTI 
 

• Doktorandské štúdium (ods. 8 – 10 § 54 zákona) pozostáva zo študijnej časti 
a z vedeckej časti. Realizuje sa na pracovisku fakulty (spravidla katedre), kde poslaním 
vedúceho pracoviska je vytvoriť primerané podmienky na úspešné  štúdium. 

• Doktorand v dennej forme štúdia v zmysle § 54 ods. 11 zákona vykonáva pedagogickú 
činnosť alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu 
najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom výučba 
prebieha v rámci jednotiek študijného programu bakalárskeho, inžinierskeho alebo 
magisterského štúdia po kladnom vyjadrení školiteľa. 

• Pedagogická činnosť alebo iná odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou 
spravidla súvisí so študijným programom doktoranda. 

• Zapojenie do tímovej vedeckej činnosti, ktorá je obsahom domácich a zahraničných 
projektov, pracoviska, kde prebieha štúdium doktoranda, je možné po kladnom 
vyjadrení školiteľa. 

 
OBLASŤ PERSONÁLNE – PRÁVNA 
 

• Pracovné cesty doma aj do zahraničia doktorandi vykonávajú na základe uzatvorenej 
„Dohoda o vyslaní plnenia úloh mimo STU“ po kladnom vyjadrení školiteľa. Formulár 
dohody je prílohou č. 1 tohto usmernenia. 
• Pracovné cesty, ktoré majú charakter mobility počas štúdia, realizujú sa v zmysle 
vyhlášky č. 614/2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia na základe zmluvy medzi 
doktorandom, univerzitou a navštívenou inštitúciou po kladnom vyjadrení školiteľa. 
• Absolvovanie dizertačnej skúšky môže školiteľ po dohode s vedúcim pracoviska 
ohodnotiť návrhom mesačnej odmeny až do výšky 25 % štipendia, ktorý je potom pre 
vedúceho pracoviska záväzný. 
• Prázdniny v celkovom rozsahu 5 týždňov/akademický rok schvaľuje internému 
doktorandovi vedúci pracoviska, kde sa štúdium uskutočňuje, po vyjadrení súhlasu 
školiteľa. 

 
     OBLASŤ SOCIÁLNA 
 

• Interný doktorand s trvalým bydliskom mimo sídla pracoviska má nárok na ubytovanie 
v študentskom domove za finančných podmienok rovnakých ako študenti 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia. 
• Ubytovanie v študentskom domove sa umožňuje doktorandovi na obdobie jeho 
denného štúdia na základe uzavretia zmluvy so študentským domovom, najviac na 
obdobie viazané na poberanie jeho štipendia. 
• Počas prerušenia štúdia doktorandovi nevzniká nárok na ubytovanie. 
• Doktorand má nárok na stravovanie v stravovacích zariadeniach STU. 
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PRECHODNÉ USTANOVENIE 
 

Doktorandi  vo vedných odboroch alebo umeleckých odboroch (ods. 1 § 109 zákona) dokončia 
štúdium podľa doterajších predpisov (vyhl. MŠ SR č. 131/1997 o doktorandskom štúdiu). Vyhláška sa 
vzťahuje na administratívu súvisiacu s priebehom a ukončením doktorandského štúdia. V ostatnom sa 
doktorandské štúdium riadi týmto usmernením. 

 
 
Usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 1. 12. 2003 

 
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

       Rektor    
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