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PRÍKAZ REKTORA  č. 5/2016 
 

OSOBITOSTI  PRÁVNEHO  POSTAVENIA  ŠTUDENTOV 
DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH  PROGRAMOV  

V  DENNEJ  FORME 
 

 Za účelom jednotného postupu na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „TUKE“) pri riešení 
niektorých osobitostí  súvisiacich so študentmi  doktorandských  študijných  programov  v dennej  forme 
 

I. 
s t a n o v u j e m:  

1. Študentovi doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorand“)  patrí štipendium aj počas 
prázdnin a  doby práceneschopnosti. V prípade práceneschopnosti je dokladom pre vyplatenie štipendia 
potvrdenie od lekára. 

2. TUKE podľa § 54 ods. 18 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“)  poskytuje doktorandom v dennej forme 
štipendium. Doktorand 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 
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.  
Osobitným predpisom je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Doktorand môže byť vyslaný na pracovnú cestu, a to na základe cestovného príkazu vyhotoveného 
fakultou. Podrobnosti sú uvedené vo vnútornom predpise OS Pracovné cesty. 

4. Vysvedčenie o dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sa vydáva na predpísanom tlačive so 
štátnym znakom (štátna skúška). 

5. Doktorandi sú vedení v centrálnom registri študentov TUKE. Do registra študentov TUKE sa 
zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, 
rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, miesto pobytu v Slovenskej republike, 
národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu u cudzincov (§ 73 ods. 2 zákona 
o VŠ). 

6. Doktorand, ktorý študuje doktorandský študijný program v dennej forme, môže požiadať o jeho zmenu 
na externú formu za podmienky, že pri zmene sa jedná o študijný program v tom istom študijnom odbore. 

7. Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje príkaz rektora na príslušný akademický rok. 

8. Pri riadnom skončení (úspešnom absolvovaní) denného doktorandského štúdia  prináleží doktorandovi 
štipendium za celý mesiac, v ktorom sa obhajoba dizertačnej práce uskutočnila.  

9. Pri zanechaní denného doktorandského štúdia prináleží doktorandovi  štipendium za tú časť mesiaca 
(v ktorom štúdium zanechal), počas ktorého bol študentom/študoval.  

10. Pri prerušení denného doktorandského štúdia prináleží doktorandovi štipenium za tú časť mesiaca 
(v ktorom štúdium prerušil) počas ktorého bol študentom/študoval. 

11. Počas prerušenia štúdia študentovi denného doktorandského štúdia štipendium nepatrí.  

12. Pri opätovnom zápise na štúdium prináleží doktorandovi štipendium za tú časť mesiaca, odkedy sa na 
štúdium opätovne zapísal. 

13. Pri vylúčení z denného doktorandského štúdia prináleží doktorandovi štipendium za tú časť mesiaca, 
v ktorom bol vylúčený zo štúdia (dátum právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení), počas ktorého bol riadnym 
študentom.  

14. Štipendium v prípadoch uvedených v bodoch 8. až 13. bude vyplatené v najbližšom výplatnom termíne. 

15. Štipendium sa vypláca za predchádzajúci mesiac. 
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II. 

Odvody zo štipendia a zda ňovanie 
 

1. Zdravotné poistenie 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“) platí za 
doktorandov poistné na zdravotné poistenie štát, ak splnia podmienky ustanovené ZZP. 

Podľa § 11 ods. 7 písm. t)  ZZP platí poistné (zdravotné poistenie)  štát za študenta doktorandského 
študijného programu v dennej forme štúdia, ak: 
a) študuje v dennej forme štúdia,  
b) študuje v štandardnej dĺžke štúdia,  
c) nezískal už vzdelania 3. stupňa,  
d) nedovŕšil vek 30 rokov.  
Osoba, ktorá nespĺňa jednu z podmienok uvedených v písmenách a) až d), sa nepovažuje pre účely ZZP za 
osobu, za ktorú zaplatí poistné štát. 
 

2. Sociálne poistenie  

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa doktorand v dennej forme 
doktorandského štúdia  nepovažuje za zamestnanca. Nie je poistený ako zamestnanec a vysoká škola sa 
nepovažuje na účely zákona o sociálnom poistení a jeho zamestnávateľa, neodvádza zaňho zo štipendia 
poistné do Sociálnej poisťovne a ak je doktorand aj v  II. pilieri  dôchodkového systému, tak Sociálnej poisťovňa 
neuhrádza ani príspevky na jeho osobný dôchodkový účet  do II. piliera.  

Ak chce byť doktorand poistený, musí sa rozhodnúť, ktorý druh sociálneho poistenia si bude dobrovo ľne 
plati ť. 

3. Daň 

Podľa zákona č. 621/2007 Z. z., ktorý  s účinnosťou od 1. 1. 2008 novelizoval zákon č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov, je štipendium, teda príjem plynúci doktorandom z doktorandského 
štúdia, príjmom oslobodeným od dane z príjmov, ktorý nevstupuje do ročného zúčtovania  ani do daňového 
priznania. Doktorand teda zo štipendia neplatí da ň. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ruší sa Príkaz rektora PR/TUKE/05/08 „Osobitosti právneho postavenia študentov doktorandských 
študijných programov v dennej forme“ zo dňa 24. 06. 2008. 

2. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom jeho vydania. 


