
Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny 

 

Prihláška a jej súčasti:  
a/ vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:  

• v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je 

možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),  

• v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme – e-prihláška. Podanú vyplnenú e- 

prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj v jej papierovej forme, ktorú je možné vytlačiť cez 

rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE, s doloženými požadovanými prílohami a 

náležitosťami v papierovej forme. Ak uchádzač nedoručí k podanej e-prihláške aj papierovú 

formu s prílohami, iba podaná elektronická prihláška nebude akceptovaná.  

 

b/ doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým 

spôsobom:  

• poštou, za dátum podania sa považuje dátum poštovej pečiatky pri odoslaní,  

• osobne doručiť na RVVČaDŠ FEI TUKE,  

 

c/ k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť požadované súčasti prihlášky:  

• úradne overené kópie vysvedčenia a diplomu z inžinierskeho, resp. magisterského 

štúdia. V prípade, že v čase podávania prihlášok ešte nemáte z dôvodu neskoršieho termínu 

promócií diplom a vysvedčenie, oznámte to písomne na RVVČaDŠ FEI TUKE a doručte ich 

obratom po ich získaní,  

• študijným oddelením Vašej fakulty vystavené a potvrdené Výpisy výsledkov štúdia z 

Bc. aj Ing., resp. Mgr. štúdia s váženými priemermi za štúdium (možno ich nahradiť úradne 

overenými kópiami Dodatkov k diplomu z Bc., Ing., resp. Mgr. štúdia),  

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,  

• stručný životopis,  

• na formulár prihlášky na 1. stranu vpravo dole ručne dopíšte cudzí jazyk, z ktorého 

budete robiť vstupný test,  

• zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, pokiaľ už uchádzač 

publikoval,  

• potvrdenie, ak má uchádzač zmenenú zdravotnú spôsobilosť, pri nepredložení 

žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.  

 

Ďalšie usmernenia:  
Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jednu tému dizertačnej práce s menom školiteľa.  

Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich aj 

neukončených vysokoškolských štúdiách na doktorandskom štúdiu (zápisoch na štúdium).  

V prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov v prihláške, táto prihláška a aj 

prípadné rozhodnutie o prijatí budú považované za neplatné.  

Elektronicky podávajte prihlášky iba prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE.  

V zmysle zákona §58 ods. 9, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v 

určenom čase a požadovaným spôsobom informáciu (návratka na TUKE), či sa zapíše na 

štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.  

Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na FEI TUKE musí potvrdiť záujem návratkou a 

s ňou súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:  

 zaplatiť poplatky súvisiace so zápisom (bankovým prevodom, alebo poštovou 

poukážkou) a doručiť v stanovenom termíne na RVVČaDŠ FEI TUKE doklad o ich 

úhrade s návratkou  

 dostaviť sa v stanovenom termíne na fyzický (osobný) zápis na štúdium  

 

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


