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Rámcové pravidlá doktorandského štúdia na STU 
 
 
STU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci 

akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijný program 
tretieho stupňa je doktorandský študijný program.  
Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave 
vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta (doktoranda) k nemu, 
ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky, 
alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.  
Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.   
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  
Doktorandský študijný program upravuje  najmä § 54 zákona o vysokých školách.  

 
Tieto rámcové pravidlá doktorandského štúdia na STU platia pre všetkých doktorandov 

dennej formy štúdia na STU a jej  fakultách  a primerane sa vzťahujú i na doktorandské štúdium 
uskutočňované externou vzdelávacou inštitúciou zúčastňujúcou sa na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu ( ďalej len „ školiace pracovisko“).  

 
  

 
OBLASŤ ŠTUDIJNEJ,  VEDECKEJ A PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 
1. Doktorand počas doktorandského štúdia má štatút študenta a platí pre neho organizácia 

akademického roka daná Študijným poriadkom STU ( ďalej len ŠP), okrem ustanovení 
upravujúcich skúšobné obdobie.  

 
2. Hlavným organizačným dokumentom upravujúcim štúdium doktoranda  je jeho individuálny 

študijný plán ( IŠP)  a plnenie úloh zadaných školiteľom a následná pravidelná kontrola ich 
plnenia,  aj mimo ročného hodnotenia doktoranda. 

 
3. Doktorandské štúdium (ods. 8 – 10 § 54 zákona) pozostáva zo študijnej časti a vedeckej 

časti. Realizuje sa na školiacom pracovisku , kde poslaním vedúceho pracoviska je vytvoriť 
primerané podmienky pre úspešné  štúdium.  
 

4. Doktorand 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 spravidla v rámci jednotiek 
bakalárskeho študijného programu, po kladnom vyjadrení školiteľa. Pedagogické činnosť 
doktoranda je súčasťou IŠP. 

 
5. Pedagogická činnosť alebo iná odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou 

spravidla súvisí so študijným programom doktoranda. 
 

6. Zapojenie doktoranda do tímovej vedeckej činnosti, ktorá je obsahom domácich 
a zahraničných    projektov pracoviska, ktoré je školiacim pracoviskom doktoranda, je možné 
po kladnom vyjadrení školiteľa. 

 
7. V nadväznosti na IŠP,  doktorand je povinný byť  osobne prítomný na  školiacom pracovisku 

minimálne 5 hodín počas pracovných dní, spravidla v základnom pracovnom čase,  platnom 
pre zamestnancov s výkonom práce na školiacom pracovisku, o čom  sa na školiacom 
pracovisku vedie evidencia. Neprítomnosť doktoranda  na školiacom pracovisku, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu školiteľa a vedúceho pracoviska, resp. bez, dokladmi 
preukázaného ospravedlniteľného dôvodu ( choroba a pod. ),  sa považujú za porušenie 
povinnosti študenta podľa ŠP. Neprítomnosť na školiacom pracovisku z dôvodu choroby 
ospravedlňuje doktorand lekárskym potvrdením vystaveným ošetrujúcim lekárom resp. PN.  
Počas doby ospravedlnenej neprítomnosti na pracovisku z dôvodu choroby je vyplácané 
doktorandovi štipendium v plnej výške.     
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Študijné cesty 
 

1. Študijné 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. 

 
2. V súvislosti s plnením IŠP doktorand  môže plniť úlohy pre STU mimo školiaceho pracoviska 

( SR, zahraničie). V  takomto prípade plní doktorand úlohy   na základe Dohody o študijnej 
ceste ( vzor v prílohe) a patria mu náhrady v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách.   
 

3. Školiace pracovisko, ktorým je externá vzdelávacia inštitúcia, môže riešiť plnenie úloh 
v prospech vzdelávacej inštitúcie  odlišne.  

 
Študijné voľno 

 
1. Doktorand má nárok na študijné voľno v rozsahu 8 týždňov (t.j. 40 pracovných dní) za 

akademický rok. Čerpanie študijného voľna, aj po jednotlivých dňoch, povoľuje vedúci 
pracoviska, kde sa štúdium uskutočňuje,  s predchádzajúcim súhlasom školiteľa.  
 

2. Ak doktorand pracuje v nebezpečnostnom prostredí má nárok  čerpať navyše  dni voľna, 
podľa príslušných predpisov. 
 

3. Rektorské, resp. dekanské voľno sa vzťahuje aj na doktorandov, ak je tak vyhlásené. 
 

 
OBLASŤ SOCIÁLNA 

 
Štipendium 

 
1. Doktorandovi v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania 

štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium vo výške podľa § 54 ods. 18 
zákona o vysokých školách.   Na štipendium  má doktorand nárok pri štúdiu v 3 ročnom 
študijnom programe 36 mesiacov, pri štúdiu v 4 ročnom študijnom programe  48 mesiacov.  
 

2. Ak doktorand pracuje v nebezpečnostnom prostredí má nárok na nebezpečnostný príplatok 
k štipendiu. 

 
3. V zmysle Štipendijného poriadku STU doktorand môže získať motivačné štipendium. 

 
 

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie  
 

1. Doktorand nie je povinne sociálne poistený ( nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 
úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti). Môže využiť inštitút 
dobrovoľného sociálneho poistenia.   

 
2. Aj keď doktorand po 31. decembri 2007 nie je povinne dôchodkovo poistený, vznikne mu 

nárok na invalidný dôchodok, ak sa stane invalidným počas doktorandského štúdia v dennej 
forme, pokiaľ nedovŕšil 26 rokov veku a má na území SR trvalý pobyt.  
 

3. Doktorand, ktorý nevyužije inštitút dobrovoľného nemocenského poistenia nemá nárok na 
nemocenské  dávky. 

 
4. Za doktoranda, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku 

štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské 
vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov, je platiteľom poistného na verejné 
zdravotné poistenie štát. 
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Ubytovanie a stravovanie 
 

1. Doktorand s trvalým bydliskom mimo sídla školiaceho pracoviska má nárok na ubytovanie 
v študentskom domove (ďalej ŠD).  

 
2. Ubytovanie v ŠD sa umožňuje doktorandovi na obdobie štandardnej dĺžky jeho denného 

štúdia na základe uzavretia zmluvy so ŠD. Počas prerušenia štúdia doktorand nemá nárok 
na ubytovanie v ŠD. 

 
3. Doktorand má nárok na stravovanie v stravovacích zariadeniach STU. Ako stravovacia karta 

slúži doktorandovi Preukaz študenta STU.  
 

4. Externá vzdelávacia inštitúcia rieši ubytovania a stravovanie  doktoranda v rámci svojich 
možností. 
 
 

Školné a poplatky spojené so štúdiom  
 

Na školné, poplatky spojené s doktorandským štúdiom a poplatky spojené s vydaním dokladov 
o absolvovaní štúdia sa vzťahujú ustanovenia zákona a vnútorný predpis Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave pre daný akademický rok. 
 

 
 

Bratislava 1.3.2010 
 

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 




