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Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 
pre akademický rok 2019/2020 

 
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: 
do 31. mája 2019 
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  

• 30 €  papierová prihláška 
• 25 €  elektronická prihláška 

 
Banka:  Štátna pokladnica 
Účet:  SK70 8180 0000 0070 0022 4399 
Variabilný symbol:  1400501  
 
Poplatok za externé doktorandské štúdium: 

• 800  €  (jeden akademický rok) 
 
Akreditované doktorandské študijné programy: 
Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky denná forma / 4 roky externá forma 
Udeľovaný titul:   „philosophiae doctor“ (PhD.) 
 
 
        Forma štúdia Plánovaný počet  

prijatých uchádzačov 
 

§ HISTÓRIA      denná / externá   1/2 
Termín prijímacej skúšky a overenia splnenia podmienok prijatia 
21. jún 2019 o 13.00 hod. 

 
§ SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA   denná / externá  2/1 
Termín prijímacej skúšky a overenia splnenia podmienok prijatia 
21. jún 2019 o 10.00 hod. 

 
§ TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY  denná    1  
Termín prijímacej skúšky a overenia splnenia podmienok prijatia 
21. jún 2019 o 11.00 hod. 
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
Podmienky prijatia na štúdium: 
§ získanie magisterského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom odbore 
§ záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty 
§ úspešnosť na prijímacej skúške 
 
Časti prijímacej skúšky a kritériá hodnotenia: 
§ prezentácia projektu dizertačnej práce a diskusia 
§ komisia hodnotí hlavne obsahovú stránku projektu, úroveň jeho prezentácie a schopnosť 

v diskusii reagovať na položené otázky 
 
V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:  
§ meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,  
§ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,  
§ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná, externá).  
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K prihláške je potrebné pripojiť:  
§ štruktúrovaný životopis,  
§ overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že uchádzačovi ešte nebol vydaný 

diplom, bude akceptovaný originál potvrdenia o ukončení štúdia; uchádzači, ktorí magisterský 
študijný program absolvovali na FF KU v Ružomberku, predložia iba kópie dokladov 
o dosiahnutom vzdelaní a uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na inej 
fakulte KU, predložia kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní spolu s ich originálmi 
k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného oddelenia), 

§ čestné vyhlásenie o štátnom občianstve, 
§ súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, 

príp. posudky o týchto prácach a činnostiach, 
§ uchádzači o štúdium histórie pripoja k prihláške a) projekt dizertačnej práce v rozsahu 6 – 10 

normostrán, ktorý musí obsahovať tézy, resp. ciele práce, osnovu práce a zoznam prameňov 
a literatúry k téme práce, aktuálnosť výskumu, teoreticko-metodologické východiská 
problematiky, postup pri realizácii projektu, praktické prínosy výskumu, b) zoznam preštudovanej 
odbornej literatúry v danom odbore v rozsahu 3 – 4 normostrán (nemusí byť totožná so zoznamom 
z bodu a), o ktorej sú schopní s komisiou kompetentne diskutovať, 

§ uchádzači o štúdium systematickej filozofie pripoja k prihláške a) projekt dizertačnej práce, ktorý 
musí obsahovať tézu, resp. cieľ práce, osnovu práce a literatúru, b) 1 ukážku publikačnej činnosti 
(napr. seminárnu prácu, ucelenú časť záverečnej práce) v rozsahu max. 20 normostrán textu (36 tis. 
znakov), c) zoznam preštudovanej filozofickej literatúry, o ktorej sú schopní s komisiou 
kompetentne diskutovať, 

§ uchádzači o štúdium teórie a dejín žurnalistiky pripoja k prihláške projekt dizertačnej práce v 
rozsahu 6 – 8 normostrán, ktorý musí obsahovať zoznam preštudovaných prameňov a literatúry k 
vypísanej téme, náčrt aktuálnej problematiky so stanovením cieľov práce a jej prínosov a 
teoreticko-metodologické východiská samotného výskumu, 

§ potvrdenie o zaplatení poplatku (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). 
Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.  

 
Prihlášku zašlite na adresu:  
Oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium  
Filozofická fakulta KU  
Hrabovská cesta 1B 
034 01 Ružomberok 
 
V prípade otázok, prosím, kontaktujte oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium p. Alenu 
Chylovú na adrese alena.chylova@ku.sk. 
 
 
ŠKOLITELIA A TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 
HISTÓRIA 

prof. PhDr. David Papajík, PhD. 
- Hnutie tzv. bratríkov na území dnešného Slovenska v 15. storočí  
- Vývoj majetkových pomerov vo vybraných regiónoch dnešného Slovenska v 14. – 16. storočí 
- Kráľovský majestát v neskorostredovekom Uhorsku   
 
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 
- Recepcia vybraných osobností rímskej antiky vo vzdelávaní na gymnáziách v prvej ČSR 
- Recepcia antiky v českej a slovenskej architektúre koncom 19. storočia 
- Historické interpretácie konca rímskej antiky v strednom Podunajsku 
 
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 
- Obraz Sovietskeho Ruska a Sovietskeho zväzu v slovenskej historiografii 20. storočia  
- Slovanstvo v medzivojnovom Slovensku. Historiografické, filozofické a literárne reflexie 
- Slovenskí legionári v Rusku 1914 – 1920 
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doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. 
- Dr. Viktor Ravasz – slovenský politik a právnik 
- Politická biografia Andreja Cvinčeka (1918 – 1948) 
- Spišská kapitula a jej kanoníci v čase národného obrodenia (1780 – 1848) 
 
PhDr. Peter Zmátlo, PhD. 
- Biografia Miloša Bugára 
- Politika čechoslovakizmu na Slovensku v medzivojnovom období 
- Plusy a mínusy územno-administratívneho členenia Slovenska v období prvej ČSR 
 
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA  

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
- Vybraný problém z bioetiky 
- Vybraný problém z metafyziky 
- Vybraný problém z filozofie o Edite Steinovej 
 
doc. Eugen Zeleňák, PhD. 
- Problém historickej reprezentácie  
- Vybraný problém z analytickej filozofie  
 
doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. 
- Vybraná téma právnej filozofie 
- Vybraná téma morálnej filozofie 
 
Ján Hrkút, PhD. 
- Vybraná téma z filozofie umenia 
 
Pavol Labuda, PhD. 
- Významový holizmus a relativita pojmových schém 
 
TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY 

prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD. 
- Súčasná sociálna fotografia v periodickej tlači 
- Občianska žurnalistika a jej postavenie v nových médiách 
 
Schválené v Akademickom senáte Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 18. 12. 
2018. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.        doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 
predseda AS FF KU       dekan FF KU 


