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ADS

• Občianske združenie Asociácia doktorandov 
Slovenska (ADS) je nezávislé dobrovoľné, 
záujmové združenie fyzických a právnických 
osôb pôsobiacich  na akademickej pôde 
slovenských univerzít a vysokých škôl, 
zastupujúce záujmy denných a externých 
študentov doktorandského štúdia, mladých 
vedcov či odborných asistentov. 

• založené v roku 2002



Zloženie a orgány ADS

Správna rada ADS

Dozorná rada ADS

Valné zhromaždenie

Členovia ADS



Správna rada (od júla 2016) a 
Dozorná rada ADS

• Michal ŠEFARA

predseda ADS v období 
2011 -2012

• Katarína STOLÁRIKOVÁ

predsedníčka ADS v 
období 2012 -2013

• Veronika TRSTIANSKA

predsedníčka ADS v 
období 2013 - 2016

• Predseda:

Katarína RENTKOVÁ

• Podpredseda:

Martin ŠEVČOVIČ

• Ferdinand VAVRÍK

• Nikola ŠIMKOVÁ



Orgány združenia a spôsob ich 
voľby

• Správna rada:

– Má minimálne 2 a 
maximálne 5 členov.

– Je volená na funkčné 
obdobie 2 roky.

• Dozorná rada:

– Je kontrolný a poradný 
orgán.

– Má aspoň 2 členov, tvoria 
ju bývalí 
predsedovia/predsedníčky 
Správnej rady

– Funkčné obdobie nie je 
časovo obmedzené



Členstvo

• Vzniká rozhodnutím Správnej rady

• Členom môže byť každý, kto sa k členstvu dobrovoľne 
prihlási a súhlasí so stanovami združenia.

• Členstvo nie je obmedzené štátnou príslušnosťou, 
národnosťou, vekom, pohlavím, rasou, pôvodom, 
náboženským vyznaním, politickým zmýšľaním, 
sexuálnou orientáciou a sociálnym postavením. 



ADS

• Dlhodobý cieľ = zlepšovanie kvality výskumu 
mladých slovenských vedcov

• Pre dosiahnutie tohto cieľa sa usilujeme:

– identifikovať hlavné problémy doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov, 

– navrhnúť ich riešenia, 

– pomôcť v uskutočnení optimálnych riešení. 
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Slovenské doktorandské 
fórum

• ADS od roku 2013 organizuje Slovenské doktorandské 
fórum (SDF).

• SDF je jedinou a jedinečnou konferenciou doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. 

• Počas SDF sa riešia otázky/problémy týkajúce sa 
pôsobenia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov.

• Od roku 2013 sa konalo SDF v Trnave (spolupráca so 
STU v Bratislave), Prešove (spolupráca s PU v Prešove), 
Banskej Bystrici (spolupráca s UMB v Banskej Bystrici), 
Nitre (spolupráca s UKF v Nitre), v Žiline (spolupráca so 
Žilinskou univerzitou v Žiline). 





Stav vysokého školstva v SR

• V roku 2016 poskytovalo vysokoškolské 
vzdelávania 20 verejných vysokých škôl, 3 
štátne vysoké školy a 12 súkromných vysokých 
škôl. 

• Klasifikácia odborov vzdelania – 55,79% zo 
všetkých študentov – spoločenské vedy, náuku 
a služby
– 40,44% doktorandov – spoločenské vedy a náuka

• Medziročné zníženie počtu študentov na 
vysokých školách o 6,92%.



Stav vysokého školstva v SR –
doktorandi 2016

• Počet doktorandov – medziročný pokles o 
10,03 % (v dennej forme štúdia o 10,21%, v 
externej forme o 9,79%). 

• Podiel doktorandov na celkovom počte 
študentov 4,84%.

• Najvyšší medziročný pokles – UK Bratislava, 
STU Bratislava.



PhD štúdium na SR

• Denné štúdium 
3 (180 kreditov)/4 roky (240 kreditov)-

vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej 
odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou 
činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v 
priemere za akademický rok.  

• Externé štúdium 
5 rokov (240 kreditov)
Platby – závislé podľa Vnútorných predpisov 

(Smernica rektora) jednotlivých univerzít



Stav vysokého školstva v SR –
zamestnanci VŠ

• Vývoj priemerných platov zamestnancov 
verejných vysokých škôl



Stav vysokého školstva v SR 

• Osobitná stupnica platových taríf učiteľov 
vysokých škôl

Platový 

stupeň

Počet rokov

praxe 

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov

Platová trieda

9 10 11 12 13 14

1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00

2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00

3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00

4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50

5 do12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00

6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00

7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00

8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00

9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50

10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50

11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50

12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50



Stav vysokého školstva v SR 



Mladá veda?

• Vysoké školy a univerzity:

– Odborní asistenti

– Vedecko-výskumní pracovníci 

– Postdoc? – nie je definované zákonom



Problémy mladej vedy na 
Slovensku

• Doktorandi
– Príjem - šitpendium

– Ubytovanie 

– Študent vs. Zamestnanec

– „Pracovná doba“

– Pracovné úlohy

– Projekty

– Predmety – didaktika, 
metodológia,...

– Mobilita 

– Uplatnenie v praxi

– Odchod z akademickej 
sféry

• Mladí vedeckí pracovníci
– Príjem

– Sociálny štatút

– Projekty / Granty

– Pracovné úlohy

– Mobilita

– Spolupráca 

– Odchod z akademickej sféry



Kontakt

ads@ads.sk www.ads.sk

Panenská 29, 811 03 Bratislava
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