
Smernica č. 4/2004-N 
určujúca činnosť odborovej komisie študijného odboru doktorandského štúdia 

 
 
V súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

v y d á v a m 

smernicu určujúcu činnosť odborovej komisie študijného odboru doktorandského štúdia. 
 
 

Článok 1 

(1) Odborová komisia (ďalej OK), zriadená podľa Príkazu rektora č.   /2004 v zmysle ods. 17 § 54 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
zákon), doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí. 

(2) OK sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v priebehu prípravy, realizácie a riadneho skončenia 
každého individuálneho študijného plánu doktoranda (ods. 3 § 54 zákona). 

 
 

Článok 2 
Príprava štúdia 

(1) Školitelia (ods. 4 § 54 zákona, článok 20 študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej študijný poriadok)) najmenej 10 týždňov pred posledným dňom určeným na 
podanie prihlášok na doktorandské štúdium zašlú navrhované témy dizertačných prác s ich 
krátkou anotáciou (maximálne 10 riadkov) predsedovi OK. 

(2) Predseda OK na základe vyjadrenia aspoň jedného člena OK rozhodne, či odporučí 
predstaviteľovi súčasti univerzity (ďalej PSU) návrh zverejniť, pritom berie do úvahy aktuálnosť 
témy vednej oblasti (umenia) a plánu rozvoja vedeckovýskumných a umelecko-tvorivých činností 
pracoviska. 

(3) Predseda OK: 
a) s návrhom témy dizertačnej práce postúpi PSU tematické okruhy zamerania prijímacej 

skúšky, najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky zašle PSU návrh najmenej 
trojčlennej skúšobnej komisie na zverejnenú tému dizertačnej práce. Predsedom skúšobnej 
komisie je spravidla predseda OK. Členom skúšobnej komisie je vždy garant študijného 
programu. Ďalší členovia sú odborníci z odboru vo funkcii profesora alebo docenta, v prípade 
témy, vypísanej externou vzdelávacou inštitúciou (ďalej EVI), odborníci s vedeckou 
hodnosťou DrSc. alebo akademickým titulom PhD. Školiteľ navrhujúci tému dizertačnej práce 
je člen skúšobnej komisie vždy. 

b) Skúšobná komisia hodnotí priebeh prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. 
c) V prípade viacerých uchádzačov o rovnakú tému dizertačnej práce vytvorí poradie úspešnosti 

podľa výsledku prijímacej skúšky. 
(4) Prijímacia skúška je spravidla ústna.  

a) Úlohou prijímacej skúšky je overiť schopnosti uchádzača na štúdium. 
(5) Školiteľ najneskôr do 2 týždňov po začiatku štúdia doktoranda predloží na schválenie OK 

individuálny študijný plán doktoranda. 
(6) OK sa vyjadrí k individuálnemu študijnému plánu doktoranda najneskôr do 3 týždňov po jeho 

obdržaní. V prípade neschválenia OK uvedie pripomienky a školiteľ bezodkladne zaujme 
stanovisko k pripomienkam OK. 

 
 

Článok 3 
Realizácia štúdia 

(1) Garant študijného programu podáva predsedovi OK najneskôr mesiac po začiatku akademického 
roka písomnú informáciu na základe kontroly školiteľov plnenia individuálnych študijných plánov 
o doktorandoch študujúcich predmetný študijný program. 

(2) OK raz ročne hodnotí priebeh štúdia doktorandov v študijných programoch študijného odboru OK, 
pričom sa zameriava najmä na priebeh ich študijnej časti a vedeckej časti. 

(3) Súčasťou hodnotenia priebehu štúdia je aj informácia členov OK o priebehu dizertačných skúšok 
a obhajob dizertačných prác pred komisiami, v ktorých sú členmi. 



(4) OK najneskôr 2 mesiace pred dizertačnou skúškou navrhuje rektorovi alebo dekanovi oblasti 
ústnej časti dizertačnej skúšky (ods. 6, článok 23 študijného poriadku). 

(5) V prípade medziodborového štúdia predseda OK hlavného odboru po konzultácii s predsedom 
OK druhého odboru najneskôr 2 mesiace pred dizertačnou skúškou navrhuje rektorovi alebo 
dekanovi oblasti ústnej časti dizertačnej skúšky (ods. 6, článok 23 študijného poriadku). 

 
 

Článok 4 
Riadne skončenie štúdia 

(1) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky 
a obhajoba dizertačnej práce (ods. 3 § 54 zákona). Úloha OK pri príprave obhajoby a obhajobe 
dizertačnej práce, ak doktorand splnil náležitosti podľa článkov 24, 25 študijného poriadku, je 
nasledovné: 
a) predseda OK na základe nominácie oponentov garantom, po odsúhlasení členmi OK pošle 

návrh 2 oponentov dizertačnej práce rektorovi alebo dekanovi fakulty, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte. 

b) V prípade medziodborového štúdia predseda OK hlavného odboru po konzultácii nominácie 
oponentov garantom s predsedom OK druhého odboru a po odsúhlasení nominácie členmi 
OK, pošle návrh 2 oponentov dizertačnej práce rektorovi alebo dekanovi fakulty, ak sa študijný 
program uskutočňuje na fakulte. 

c) Po menovaní oponentov rektorom alebo dekanom, ak sa študijný program koná na fakulte, 
predseda OK odovzdá administratívnej zložke pracoviska, kde je študent zapísaný, adresár 
inštitúcií na rozoslanie autoreferátu. 

d) Predseda OK navrhuje členov do komisie pre obhajobu dizertačnej práce v zmysle ods. 1 
článku 27 študijného poriadku. 

 
(2) Vlastný priebeh obhajoby upravuje záväzný predpis vydaný rektorom STU v zmysle ods. 2 článku 

27 študijného poriadku. 
(3)  
 

Článok 5 

(1) Samostatná činnosť OK môže byť upresnená Rokovacím poriadkom OK, ktorý vydáva PSU, na 
ktorej je sídlo OK a zasiela na registráciu rektorovi. 

(2) Táto Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2004. 
 
 
Dňa 1. 7. 2004     
           prof. Ing.  Vladimír Báleš, DrSc., v.r. 
                                                                                                                              rektor STU 
       


	Smernica č. 4/2004-N 
	Článok 1 
	Článok 2 
	Príprava štúdia 


