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VEC 
Predkladanie návrhov na schválenie oponentov pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác (DrSc.) 
Vzhľadom na skutočnosť, že predsedami komisií pre obhajoby doktorských 
dizertačných prác sú často predkladané neúplné návrhy na sekretariát Slovenskej 
komisie pre vedecké hodnosti, znovu si dovoľujeme apelovať na Vás, aby ste venovali 
zvlášť pozornosť ako kompletizácii materiálu, tak zoradeniu predkladanej publikačnej 
činnosti a citačného ohlasu na ňu. Predkladaná publikačná činnosť a ohlas na ňu musí 
korešpondovať s tlačivom „Prehľad publikačnej činnosti, ohlasov a účasti na vedeckej 
výchove uchádzača o získanie vedeckej hodnosti doktora vied, (DrSc.)“a teda aj so 
schválenými orietačnými kritériami.  
Dodatkom k usmerneniu listom č. 6091/1995-163-ÚP zo 14. 11. 1995 „Vedecká úroveň 
predkladaných doktorských dizertácií" sa obraciame na Vás, aby všetky návrhy na 
schválenie oponentov doktorských dizertácií, predkladaných Slovenskej komisii pre 
vedecké hodnosti MŠ SR, boli kompletizované v tejto postupnosti:  
1. autoreferát  
(vypracovaný podľa platných právnych predpisov podľa vyhlášky SKVH č. 65/1977 Zb. 
v znení neskorších predpisov a doplnkov vykonaných vyhláškou č. 302/1990 Zb. o 
konaní pri udeľovaní vedeckých hodností), 
2. doktorská dizertačná práca  
(práca sa vracia po prerokovaní v SKVH spolu s rozhodnutím ),  
3. zoznam celej publikačnej činnosti uchádzača a citačný ohlas na publikované 
práce (v štruktúre orientačných kritérií schválených SKVH pre konanie na získanie 
vedeckej hodnosti DrSc., zaslané listom č. 1280/97-163-ÚP z 15.3.1997), 
4. pracovný životopis uchádzača, 
5. stanovisko predsedu komisie DDP na predkladanú prácu  
(na 1 - 1a1/2 strany) s dôrazom na jeho vyjadrenie o prínos uchádzača pre rozvoj vedy 
(vedných disciplín), 
6. návrh oponentov a ich adresy, 
7. spracované tlačivo 
„Prehľad publikačnej činnosti, ohlasov a účasti na vedeckej výchove uchádzača o 
získanie vedeckej hodnosti DrSc.“ 
Nedodržiavane týchto požiadaviek bude mať za následok, že materiály budú 
predsedom vrátené na dokompletovanie. Ak predseda zistí, že materiál uchádzač 
nepredložil kompletne, mal by využiť svoje právo podľa ustanovení § 21 vyhlášky SKVH 
č. 65/1977 Zb. 
 
S pozdravom 
prof. RNDr. Július Š u b í k , DrSc.,v.r. 
predseda SKVH MŠ SR 
Príloha: „Prehľad publikačnej činnosti........“ 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1: 
P r e h ľ a d publikačnej činnosti, ohlasov a účasti na vedeckej výchove 
u c h á d z a č a 
o získanie vedeckej hodnosti doktora vied, "DrSc." 
1. Recenzované vedecké štúdie v časopisoch evidovaných v CC 
a) zahraničné ................... 
b) domáce ........................ 
2. Recenzované vedecké štúdie v časopisoch neevidovaných v CC 
a) zahraničné ..................... 
b) domáce .......................... 
3. Citácie prác podľa SCI ................ 
4. Citácie prác v iných recenzovaných publikáciách 
a) v zahraničí ..................... 
b) doma .......................... 
5. Monografie alebo vysokoškolské recenzované učebnice (nie skriptá) 
a) zahraničné ..................... 
b) domáce .......................... 
6. Kapitoly v knihách 
a) zahraničné ..................... 
b) domáce .......................... 
7. Recenzované príspevky v zborníkoch z konferencií (Editor, Vydavateľ)........... 
8. Abstrakty z konferencií 
a) zahraničné ..................... 
b) domáce .......................... 
9. Patenty, autorské osvedčenia ........................ 
realizované .................................................... 
10. Počet vyškolených ašpirantov (CSc.) ........... 
doktorandov (PhD.) ........ 
 
 
Všetkým 
predsedom vedeckých rád VŠ, 
predsedovi SAV, 
predsedom komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) 
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Vec: DODATOK K POKYNU na predkladanie návrhov na schválenie 
oponentov doktorskej dizertácie - DDP a autoreferát 
Vzhľadom na skutočnosť, že predsedovia obhajobných komisií predkladajú dizertačné 
práce a autoreferáty od uchádzačov, ktoré nenaplňujú základné požiadavky platných 
právnych predpisov, je potrebné poukázať na tieto nedostatky a súčasne upozorniť, aby 
sa materiály na schválenie oponentov a doktorské dizertačné práce predkladali až po 
odstránení zistených formálnych nedostatkov. SKVH MŠ SR vychádzajúc zo súčasného 
stavu pri predkladaní doktorských dizertačných prác a platných právnych predpisov 



· podľa § 6 ods. 8 vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb. "Dizertácia musí vyhovovať aj po 
jazykovej stránke i vonkajšou úpravou. Jednotlivé listy dizertácie musia byť pevne 
spojené a treba uviesť, kedy bola ukončená" 
· podľa § 17" autoreferát má mať formát A5 s rozsahom cca 40 strán napísaných na 
stroji. Autoreferát musí byť vytlačený alebo rozmnožený iným obdobným spôsobom 
nahradzujúcim tlač. Prvú a druhú stranu treba upraviť podľa vzoru, tvoriaceho prílohu 
vyhlášky. Hlavnou časťou autoreferátu je stručné a výstižné zhrnutie výsledkov 
dizertácie a presné vymedzenie jej vedeckého prínosu. Ak dizertácia predstavuje súbor 
prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zoznam. Autoreferát sa predkladá v 
slovenskom alebo českom jazyku. Súčasťou autoreferátu je zoznam najdôležitejších 
publikovaných prác uchádzača, ktoré majú vzťah k skúmanej problematike ako aj ohlas 
týchto prác s uvedením presných bibliografických citácií, zoznam použitej literatúry a 
resumé v dvoch svetových jazykoch. Ak komisia pre obhajoby zistí, že autoreferát 
nespĺňa náležitosti v príslušných ustanoveniach, postupuje podľa ustanovenia § 21 ods. 
1" (konanie preruší).  
· Podľa § 18 "autoreferát sa rozmnoží v potrebnom počte výtlačkov, aby ho bolo možné 
zaslať najneskoršie 6 týždňov pred dňom obhajoby orgánom, organizáciám a 
pracovníkom, ktorí môžu mať záujem o skúmanú problematiku. Ich zoznam podľa 
jednotlivých skupín vied určia vedecké kolégia (rady) SAV, rektori VŠ a dekani fakúlt. 
..." 
Na svojom zasadnutí dňa 28. 6. 2000 prijalo tieto uznesenia: 
1. s platnosťou od 1.8.2000 sa prijímajú len doktorské dizertačné práce v pevne 
viazanej  
väzbe (hrebeňová a tepelná väzba nie je prípustná), 
2. doktorská dizertačná práca sa predkladá ako 
a) publikované dielo alebo 
b) súbor publikovaných prác, 
3. autorefrát uchádzača musí byť spracovaný podľa platných právnych predpisov. 
S pozdravom 
prof. RNDr. Július Š u b í k , DrSc., v.r. 
predseda SKVH MŠ SR  
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