
R á m c o v á  d o h o d a 

o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou  

pri uskutočňovaní doktorandského študijného programu  

 

„FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“ 

v študijnom odbore elektrotechnika 

 

 

Čl. 1 

Strany dohody 

 

Názov:   Technická univerzita v Košiciach 

Fakulta:   Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Sídlo:    Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever 

IČO:   00 397 610 

DIČ:   2020486710 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  SK82 8180 0000 0070 0015 1433    

Zastúpená: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor 

Technickej univerzity v Košiciach, 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan Fakulty 

elektrotechniky a informatiky 

(ďalej len „TUKE“ a „FEI TUKE“) 

 

a 

 

Názov:   Slovenská akadémia vied 

Fakulta:   Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 

Sídlo:    Watsonova 1935/47, 040 01 Košice - Sever 

IČO:   00 166 812 

DIČ:   2021364752 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  SK60 8180 0000 0070 0055 4670    

Zastúpená: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie 

vied 

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc., riaditeľka Ústavu 

experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. 

(ďalej len „SAV“ a „ÚEF SAV, v. v. i.“) 

 

uzatvárajú 

 

v zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), zákona č. 

269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení neskorších 

predpisov a v zmysle vnútorných predpisov TUKE a SAV túto rámcovú dohodu 

o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského študijného programu. 



Čl. 2 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je spolupráca strán dohody pri realizácii doktorandského 

študijného programu fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov v študijnom 

odbore elektrotechnika v dennej a externej forme v slovenskom jazyku 

a anglickom jazyku na FEI TUKE a určenie rámca spolupráce zúčastnených strán 

v rámci možností daných zákonom o VŠ. 

2. Obe zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať na realizácii, napĺňaní 

programu a poslania doktorandského štúdia v rámci zákonom daných možností. 

 

Čl. 3 

Uskutočňovanie študijného programu  

 

1. Témy vypísané na ÚEF SAV, v. v. i. 

a) Pred začiatkom prijímacieho konania vypisuje ÚEF SAV, v. v. i. témy 

dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania. FEI 

TUKE zaradí tieto témy medzi témy prác, ktoré štandardne vypisuje každý rok 

s tým, že k týmto témam uvedie aj názov externej vzdelávacej inštitúcie (§54, ods. 

5 a 6 zákona o VŠ). 

b) ÚEF SAV, v. v. i. môže témy dizertačných prác zverejniť aj samostatne (§54, ods. 

6 zákona o VŠ). Ak tak ÚEF SAV, v. v. i. urobí, je potrebné zo strany ÚEF SAV, 

v. v. i. o tom písomne informovať kompetentnú osobu z FEI TUKE, zodpovednú 

za doktorandské štúdium. 

c) Prijímacia skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia z FEI 

TUKE a členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z FEI 

TUKE určuje pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan.  

d) Prijímacia skúška sa po dohode FEI TUKE s ÚEF SAV, v. v. i. môže konať na 

pôde ÚEF SAV, v. v. i. za účasti zástupcov FEI TUKE. 

e) Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému vypísanú ÚEF SAV, v. v. i., 

musí s jeho prijatím súhlasiť ÚEF SAV, v. v. i. (§54, ods. 7 zákona o VŠ). 

O prijatí, resp. neprijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje 

fakulta, rozhoduje dekan (§58, ods. 6 zákona o VŠ). 

 

2. Školitelia 

a) Školiteľov pre konkrétny doktorandský študijný program akreditovaný na fakulte 

menuje dekan. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo 

vo funkcii docenta alebo vedeckí pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom I 

alebo IIa. Školiteľov pre daný študijný odbor, ku ktorému je priradený študijný 

program doktorandského štúdia, schvaľuje vedecká rada (ďalej len VR) alebo 

kolektívny orgán fakulty určený štatútom vysokej školy, ak je zriadený.  

b) Školiteľom pre tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou môže byť osoba 

schválená vedeckou radou príslušnej externej vzdelávacej inštitúcie. Externá 

vzdelávacia inštitúcia poskytne ešte pred vypísaním tém dizertačných prác pre 

prijímacie konanie vedeckej rade, resp. kolektívnemu orgánu fakulty určenému 



štatútom vysokej školy, ak je zriadený, vedecko-pedagogické charakteristiky 

týchto školiteľov (§54, ods. 4 zákona o VŠ). 

 

3. Priebeh štúdia doktorandov prijatých na témy vypísané ÚEF SAV, v. v. i. 

a) ÚEF SAV, v. v. i. sa ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupodieľa na 

uskutočňovaní doktorandského štúdia v dennej a externej forme. Externou 

vzdelávacou inštitúciou je právnická osoba, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a 

vývoj a s ktorou vysoká škola uzatvorila zmluvu, ktorej predmetom je podieľanie 

sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu. ÚEF SAV, v. v. i. 

poskytne v tejto súvislosti FEI TUKE kópiu osvedčenia o spôsobilosti vykonávať 

výskum a vývoj.  

b) FEI TUKE a ÚEF SAV, v. v. i. uzatvárajú o každom prijatom a zapísanom 

doktorandovi na základe tejto rámcovej dohody o spolupráci  individuálnu 

dohodu, ktorej súčasťou sú povinnosti doktorandského štúdia na FEI TUKE 

a riešenie otázok spojených s pôsobením doktoranda, vrátane úhrady nákladov 

externej vzdelávacej inštitúcie.  

c) Doktorandom študujúcim v dennej forme, ktorí boli prijatí na tému vypísanú ÚEF 

SAV, v. v. i. poskytne ústav podľa §54 ods. 18 zákona o VŠ štipendium na čas 

trvania štandardnej dĺžky denného doktorandského štúdia, pokiaľ už nezískal 

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, z finančných zdrojov vyčlenených na 

tento účel v rozpočte. 

d) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná 

časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a 

individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania 

dizertačnej práce.  Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej 

alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej 

práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.  

e) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou 

vzdelávacou inštitúciou, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s 

vysokou školou dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v 

tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Doktorandi evidujú svoju publikačnú činnosť 

v Univerzitnej knižnici TUKE.  

f) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej 

činnosti v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, 

v ktorom prebieha výučba, alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou 

činnosťou. Pedagogická a s tým súvisiaca odborná činnosť je viazaná na 

vzdelávaciu činnosť FEI TUKE a vykonáva sa na pracoviskách FEI TUKE, resp. 

podľa usmernení FEI TUKE.  

g) Doktorandské štúdium môže byť na žiadosť doktoranda prerušené. Prerušenie 

štúdia povoľuje dekan. Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý 

sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, 

povoľuje dekan po kladnom vyjadrení riaditeľa externej vzdelávacej inštitúcie. V 

odôvodnených prípadoch môže prerušiť štúdium dekan na základe návrhu 

školiteľa. Počas prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnosti študenta 

TUKE. Ak sa pominú dôvody prerušenia štúdia skôr, môže študent požiadať o 



ukončenie prerušenia aj pred uplynutím lehoty prerušenia. Po uplynutí lehoty 

prerušenia štúdia je študent povinný opätovne sa zapísať na štúdium na referáte 

pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium FEI TUKE. 

h) ÚEF SAV, v. v. i. včas poskytne FEI TUKE informácie pre register študentov, 

ktoré sa zaznamenávajú prostredníctvom FEI TUKE do akademického 

informačného systému – plnenie, resp. neplnenie študijného plánu, získanie 

kreditov za absolvované predmety, udalosti v priebehu štúdia (stáže, študijné 

pobyty a pod.). 

i) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou 

vzdelávacou inštitúciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce 

pred komisiou (podľa § 63 ods. 3 a  4 zákona o VŠ a vnútorných predpisov 

TUKE), v ktorej sú paritne zastúpení členovia z FEI TUKE a členovia určení 

externou vzdelávacou inštitúciou. Obhajoba dizertačnej práce sa po dohode 

vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na 

pôde externej vzdelávacej inštitúcie.  

j) Úspešným absolventom doktorandského štúdia udelí TUKE akademický titul 

„doktor" („philosophiae doctor", v skratke „PhD.“ a uvádza sa za menom). Vo 

vysokoškolskom diplome sa uvedie aj názov externej vzdelávacej inštitúcie 

 

4. Hodnotenie doktorandského štúdia, odborová komisia 

a) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová 

komisia zriadená podľa vnútorného predpisu vysokej školy alebo fakulty, ktorá 

uskutočňuje príslušný študijný program.  

b) Maximálny počet členov odborovej komisie je 15, minimálny počet členov je 5, 

pričom príbuzenské vzťahy v komisiách sú neprípustné. Členov menuje dekan, 

spravidla z osôb, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za jednotlivé študijné 

programy priradené k danému študijného odboru, po schválení vo vedeckej rade, 

resp.  príslušným orgánom FEI TUKE. Odporúča sa, aby členmi odborových 

komisií boli aj predstavitelia externých inštitúcií (vyžaduje sa minimálne titul 

PhD. alebo jeho alternatíva podľa § 110 ods. 3 zákona o VŠ) a iných fakúlt, 

prípadne vysokých škôl. Ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v 

spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, má externá vzdelávacia inštitúcia v 

príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie. Sídlom odborovej komisie je 

FEI TUKE. 

c) Člena odborovej komisie, ktorý zastupuje externú vzdelávaciu inštitúciu, je 

možné vymeniť na základe písomného návrhu zástupcu tejto inštitúcie 

a následnom schválení vo vedeckej rade, resp. v príslušnom orgáne  FEI TUKE. 

 

Čl. 4 

Osobitné ustanovenia 
 

FEI TUKE  a  ÚEF SAV, v. v. i. sa zaväzujú, že ak u jednej zo zúčastnených strán tejto 

Rámcovej dohody nastanú skutočnosti, ktoré zásadne ovplyvnia priebeh študijného 

programu doktorandského štúdia, financovanie, alebo niektorý z článkov tejto Rámcovej 

dohody, bude o tejto skutočnosti včas písomne informovať druhú zúčastnenú stranu a 

prehlasuje, že bude túto dohodu v súvislosti s týmito zmenami aktualizovať osobitnými 






