
Dodatok č. 2 
k smernici dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium 

 
Smernica dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium v znení Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto:  
 

Čl. I 
 
1. V čl. 3 odsek 2 znie: 
 
„(2) Členov odborovej komisie schvaľuje na návrh dekana fakulty vedecká rada na štyri roky. 
Členmi odborovej komisie sú vysokoškolskí učitelia v odbore s vedecko-pedagogickým titulom 
profesor alebo docent, alebo na funkčnom mieste profesor alebo docent alebo s vedeckým 
titulom doktor vied, alebo výskumní pracovníci s priznaným kvalifikačným stupňom I. Členmi 
odborovej komisie môžu byť aj predstavitelia externých inštitúcií a praxe obvykle s akademickým 
titulom PhD., resp. jeho ekvivalentom CSc. alebo Dr.“. 
 
2. V čl. 3 odsek 5 znie: 
 
„(5) Odborová komisia najmä: 

a) sleduje a najmenej raz za akademický rok vyhodnocuje úroveň doktorandského štúdia; 
predkladá písomné vyhodnotenie úrovne doktorandského štúdia uskutočňovaného 
v študijnom programe príslušného študijného odboru a predkladá dekanovi fakulty 
návrhy a odporúčania k obsahu, metodike, formám a organizácii doktorandského štúdia, 

b) predkladá dekanovi fakulty návrhy na školiteľov doktorandského štúdia, ktorých 
schvaľuje vedecká rada, 

c) schvaľuje študijný a vedecký plán doktoranda v študijnom programe príslušného 
študijného odboru, 

d) dáva súhlas na konanie obhajoby dizertačnej práce na základe žiadosti o povolenie 
obhajoby dizertačnej práce predloženej doktorandom, 

e) na základe návrhu školiteľa predkladá dekanovi fakulty zloženie oponentov dizertačnej 
práce z vedeckých osobností daného študijného odboru tak, aby aspoň jeden z nich bol 
s titulom profesor alebo na funkčnom mieste profesor alebo významný vedecký 
pracovník – doktor vied. Najmenej jeden oponent musí byť členom odborovej komisie 
s vedecko-akademickým titulom aspoň docent alebo na funkčnom mieste docent a jeden 
oponent by mal byť zástupcom z hospodárskej alebo spoločenskej praxe obvykle 
s akademickým titulom PhD. alebo jeho ekvivalentom CSc. alebo Dr. Iba jeden 
z oponentov môže byť zo školiaceho strediska doktoranda, 

f) na základe návrhu školiteľa predkladá dekanovi fakulty návrhy na zloženie komisií na 
vykonanie dizertačných skúšok.“. 

 
3. V čl. 3 sa vypúšťa odsek 6. 
 
4. V čl. 3 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: 
 
„(10) Odborová komisia zasadá najmenej dva krát za rok. Predseda odborovej komisie môže 
zvolať aj mimoriadne zasadnutie odborovej komisie na žiadosť dekana fakulty alebo na žiadosť 
nadpolovičnej väčšiny členov odborovej komisie. Zasadnutie odborovej komisie zvoláva, riadi 
a program navrhuje predseda odborovej komisie.“. 
 
5. V čl. 6 odseky 1 až 3 znejú: 
 



„(1) Školiteľmi doktorandského štúdia môžu byť vysokoškolskí učitelia s vedecko-pedagogickým 
titulom profesor alebo docent, alebo na funkčnom mieste profesor alebo docent, hosťujúci 
profesor, alebo výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo II a, alebo 
učitelia a výskumní pracovníci s titulom DrSc., alebo s ekvivalentmi týchto titulov. 
 
(2) Školiteľov doktorandského štúdia vymenováva dekan fakulty na návrh predsedu odborovej 
komisie po schválení vedeckou radou fakulty. 
 
(3) Dekan fakulty vymenúva školiteľov doktorandského štúdia z osôb podľa odseku 1, ktoré 
aktívne pôsobia v odbore, v ktorom sa dizertačná práca vypracúva.“. 
 
6. V čl. 13 odsek 1 sa dva krát vypúšťa slovo „dekanovi“. 
 
 

Čl. II 

 

  Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. októbra 2022. 
 
 
 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 
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