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DODATOK Č. 4 

 

K  ZÁSADÁM 

ORGANIZÁCIE, HODNOTENIA A UKONČENIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

A  ZÁSADÁM  ZRIADENIA  ODBOROVÝCH KOMISIÍ  DOKTORANDSKÉHO  ŠTÚDIA 

NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

 

 

Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady  zriadenia odborových komisií 

doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach zo dňa 03.03.2008, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť 

dňom 03.03.2008 v znení Dodatku č. 1 schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 

22.02.2010, číslo uznesenia 08/2010, v znení Dodatku č. 2 schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity 

v Košiciach dňa 24.6.2013, číslo uznesenia 26/2013 a v znení Dodatku č. 3 schváleného v Akademickom senáte 

Technickej univerzity v Košiciach dňa 14.04.2014, číslo uznesenia 13/2014, sa po schválení v Akademickom senáte 

Technickej univerzity v Košiciach dňa 16.05.2016 číslo uznesenia 15/2016 s účinnosťou od 01.09.2016 menia a dopĺňajú  

nasledovne: 

 

 

 

1. V § 2 ods. 1 znie: 

„(1) Úroveň a zabezpečenie doktorandského štúdia hodnotí na úrovni fakulty Vedecká alebo  Umelecká rada 

fakulty (ďalej len „VR fakulty“ alebo „UR fakulty“), na úrovni univerzity Vedecká rada TUKE (ďalej len "VR TUKE") 

najmenej raz ročne, pričom správu predkladá príslušný prodekan (prorektor).“. 

 

2. V § 2 ods. 2 druhá veta,  na konci vety sa pripájajú slová: „minimálny počet členov je 5, pričom  príbuzenské 

vzťahy  v komisiách sú neprípustné.“.  

 

3. V § 2 ods. 2 sa za slová „po schválení vo VR“ vkladajú slová „alebo UR“. 

 

4. V § 2 ods. 5 sa za slová „docenti“ vkladá text v zátorke, ktorý znie: „(zaradení na  uvedených  funkčných 

miestach)“ a za slovo“vo VR“ sa vkladajú slová „alebo UR“. 

 

5. V § 2 ods. 7 znie: 

„(7) V odôvodnených prípadoch môže pre konkrétnu tému, resp. individuálny študijný plán, byť menovaný aj 

školiteľ - konzultant z radov učiteľov vysokej školy,  SAV, alebo  významný odborník z praxe  minimálne s hodnosťou 

PhD., resp. ArtD. (CSc., Dr.).“.  

 

6. V § 3 ods. 2 znie: 

„(2) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti (prednášky, semináre, individuálne štúdium) a z 

 vedeckej, resp. umeleckej časti v  umeleckých študijných  programoch. Študijný plán zostavuje školiteľ s doktorandom 

a predkladá ho na schválenie odborovej komisii.“. 

 

7. V § 3 ods. 4 sa v prvej vete na konci dopĺňa čiarka a text: „na ktoré je doktorand  zaradený.“. 

 

8. V § 3 ods. 10 sa vypúšťajú slová „dennej formy  štúdia v doktorandskom študijnom programe“.  

 

9. V § 3 sa za ods. 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie: 

„(12)  Ak zahraničný doktorand študuje  v dennej forme štúdia v štátnom jazyku (počas štandardnej dĺžky 

štúdia), je  toto štúdium bezplatné. Ak študuje v inom ako  v štátnom jazyku, uhrádza školné v každom akademickom 

roku.“. 
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14. 

 

10. V § 4 ods. 1 sa za slovo „štúdium je“ vkladá slovo „ukončené“. 

 

11. V § 4 ods. 2 znie: 

„(2)  Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje TUKE alebo fakulta, ak sa študijný 

program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré je možné sa v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ku 

každej z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém. 

Termín a podmienky prijímacieho konania  zverejní  TUKE na úradnej výveske, webovom sídle TUKE alebo fakulty 

najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.“.  
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12.  V § 5 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú: 

                  „(1) Zápisy na štúdium sa konajú v termínoch určených rektorom alebo dekanom a zverejnených 

v harmonograme akademického roku. Referát pre doktorandské štúdium potvrdí zápis na štúdium do výkazu o štúdiu - 

indexu (ak sa na príslušnej fakulte používa) a zaznamená ho do registra študentov TUKE. 

(2)  Ak sa študent zo závažných dôvodov nemôže dostaviť na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia 

(akademický rok, skončenie doby prerušenia štúdia) a ani nevyužije inštitút plnomocenstva, je povinný sa do 3 

pracovných dní písomne ospravedlniť a požiadať príslušný referát o náhradný termín zápisu do 10 pracovných dní odo 

dňa konania riadneho zápisu alebo ukončenia doby povoleného prerušenia štúdia. Neospravedlnená neúčasť sa  

považuje za nezáujem o štúdium a posledný deň lehoty určenej na náhradný termín zápisu sa považuje za deň, v ktorom 

študent zanechal štúdium. 

(3) Študent je povinný pri zápise predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného školného, ak mu 

povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92 ods. 5 až 8 zákona),  z ustanovení zmluvy, alebo študuje v študijnom 

programe v externej forme. Školné a poplatky spojené so štúdiom upravuje vnútorný predpis TUKE.“. 

 

Doterajšie odseky 1 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 23. 

 

13. V § 5 sa za ods. 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Za každý absolvovaný  odborný predmet počas štúdia sa  doktorandovi priznáva 20 kreditov. Za 

absolvovanie dizertačnej skúšky sa  doktorandovi priznáva 30 kreditov. 

 

  Doterajšie odseky 8 až 23 sa označujú ako odseky 9 až 24. 

 

14. V § 5 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta: „Podrobnosti o kreditových hodnotách hodnotených činností sú uvedené 

v prílohe č. 1 tohto predpisu.“ a nahrádza sa vetou: „Kreditové hodnoty publikačnej a umeleckej činnosti doktorandov sú 

uvedené v prílohe týchto zásad.“. 

 

15. V § 5 ods. 14 sa slová „písomnej časti dizertačnej skúšky“ nahrádzajú slovami „písomnej práce k dizertačnej 

skúške.“. Na konci odseku sa pripája text:  

„Písomná práca k dizertačnej skúške je zameraná na teoretické základy problematiky budúcej dizertačnej práce, na 

súčasný stav riešenej problematiky a na analýzu metodického prístupu k riešeniu problematiky. Písomná práca k 

dizertačnej skúške musí obsahovať jasne definované tézy a ciele dizertačnej práce.  

Dizertačná skúška je štátna skúška,  ktorá pozostáva z obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške a zo skúšky z troch  

odborných predmetov určených v študijnom pláne.“ 

 

16. V § 5 sa vypúšťa odsek 15 a doterajšie odseky 16 až 24 sa označujú ako 15 až  23. 

 

17. V § 5 ods. 15 druhá veta znie:  

„Oponentom môže byť len odborník minimálne s akademickým titulom PhD., resp. ArtD., (CSc., Dr.).“.  

 

       18. V § 5 ods. 17 znie: 

               „(17) Právo skúšať a byť členmi skúšobnej komisie majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov a docentov, odborníci pôsobiaci v Slovenskej akadémii vied (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci pôsobiaci 

mimo materskej fakulty minimálne s akademickým titulom PhD., resp. ArtD., (CSc., Dr.)  schválení VR alebo UR 

fakulty a v prípade univerzitných doktorandských študijných programov schválení VR TUKE.“. 

  

19.  V § 5 ods. 18 druhá veta znie: 

Do skúšobných komisií sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných 

vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj alebo odborníci z praxe.“.  

 

20.  V § 5 ods. 19 znie: 

 „(19) Komisia pre vykonanie dizertačnej skúšky je najmenej 5-členná.  Aspoň jeden člen komisie nie je 

v pracovnom pomere s TUKE,  najmenej jeden člen komisie musí byť profesorom alebo docentom na funkčnom mieste 

v danom, alebo príbuznom študijnom odbore. Členom komisie je aj oponent a školiteľ.“.  

 

21. V § 5 ods. 20 znie: 

      „(20) Komisia je uznášaniaschopná za prítomnosti aspoň 2/3 členov. Prítomní musia byť: oponent (v prípade, že 

nepodal jednoznačne kladný posudok), člen komisie mimo TUKE  a školiteľ.“. 

 

22. V § 5 ods. 23 sa za slovo „seminároch“ vkladá čiarka a slová „výstavách a workshopoch“. 

 

23. V § 6 ods. 1 sa na konci odseku pripája veta: 

„V externej forme štúdia môže byť dôvodom prerušenia doktorandského štúdia aj dlhodobý služobný pobyt 

v zahraničí.“. 
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24. V § 7 ods. 2 sa vkladá nové písm. f), ktoré znie: 

            „(f)    publikovanie (aj prijatie do tlače) článku  z kategórie výstupu „A“ pre  príslušnú oblasť výskumu.“. 

 

25. V § 7 ods. 3 písm e) znie: 

„e) kópie najvýznamnejších časopiseckých publikácií, ako aj katalógov z najvýznamnejších umeleckých výstav, 

v prípade umeleckých študijných programov.“. 

 

26. V § 7 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: 

 „Oponentom nemôže byť osoba, ktorá je v príbuzenskom vzťahu k doktorandovi alebo jeho školiteľovi.“ 

 

               a v zátvorke sa vypúšťa text: „§ 5 odsek  15 tohto predpisu“. 

 

27. V § 7 odseky 6 až 8 znejú: 

            „(6) Komisia je uznášaniaschopná za prítomnosti 2/3 všetkých členov (mimo školiteľa), pričom aspoň  jeden 

oponent a jeden člen komisie, ktorý nie je v pracovnom pomere s TUKE, musia byť prítomní. Prítomný musí byť 

oponent, ktorý podal záporný posudok.  

(7) Vymenovaný oponent do 30 dní od  doručenia dizertačnej práce vypracuje posudok a zašle ho v elektronickej 

forme do centrálneho registra záverečných prác. Tlačenú verziu tohto posudku doručí  aj školiacemu pracovisku. Ak to 

neurobí  v tejto lehote a ani dodatočne do 14 dní po vyzvaní, menuje dekan alebo rektor nového oponenta podľa 

ustanovení ods. 4 a 5 tohto paragrafu. Posudok obsahuje rozbor predností a nedostatkov dizertačnej práce, je stručný a 

neopakuje sa v ňom obsah dizertácie. Oponent sa v posudku vyjadrí: 

a) k aktuálnosti zvolenej témy dizertačnej práce, 

b) k metódam spracovania dizertačnej práce, 

c) k dosiahnutým výsledkom dizertačnej práce a ich novým poznatkom, 

d) k prínosu pre  ďalší rozvoj vedy a techniky (umenia), 

e) k otázkam  riešenej problematiky, 

f) k splneniu sledovaných cieľov dizertačnej práce. 

Oponent v posudku na záver uvedie pripomienky k dizertačnej práci, celkovo zhodnotí úroveň dizertačnej práce a 

jednoznačne vyjadrí návrh na udelenie alebo neudelenie akademického titulu PhD., resp. ArtD. 

              (8) Pred obhajobou dizertačnej práce Univerzitná knižnica TUKE zašle dizertačnú prácu v elektronickej forme 

do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorý vyhodnotí originalitu záverečnej práce. 

Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou zápisu o ŠS. Po úspešnej obhajobe sa záverečná práca 

zverejní v centrálnom registri záverečných prác v termíne ustanovenom v § 63 ods. 9 zákona. Podmienkou pripustenia k 

obhajobe záverečnej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona, písomný súhlas študenta so zverejnením a 

sprístupnením záverečnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona (70 rokov odo dňa 

registrácie) bez nároku na odmenu.“. 

 

28. V § 7 ods. 10 sa slovo „obdržaní“ nahrádza slovom „doručení“. 

 

29.  V § 7 ods. 15 písm. a) sa za slovo „vedecké“ vkladajú slová „a umelecké“. 

 

30. V § 7 ods. 19 sa za slovo „PhD.“ vkladajú slová „resp. ArtD.“ 

 

31.  Mení sa Príloha k Zásadám organizácie doktorandského štúdia a  zriadenia  odborových komisií doktorandského 

štúdia na Technickej univerzite v Košiciach a znie tak, ako je uvedená v prílohe. 

 

32. Za § 8b sa vkladá nový § 8c, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 „ § 8c 

Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 4 

            (1)  Príloha k Zásadám organizácie doktorandského štúdia a  zriadenia  odborových komisií doktorandského 

štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, ktorá ustanovuje kreditové hodnoty publikačnej a umeleckej činnosti,  platí 

pre študentov doktorandského štúdia prijatých na štúdium  od akademického roku 2015/2016. 

            (2) Dodatok č. 4 k  Zásadám organizácie, hodnotenia a ukončenia  doktorandského štúdia a zásadám zriadenia 

odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach bol schválený v AS TUKE dňa 

16.05.2016, číslo uznesenia 15/2016 a nadobúda účinnosť od 01.09.2016. Akademický senát TUKE zároveň schválil 

vydanie úplného znenia týchto Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia  doktorandského štúdia a zásad zriadenia 

odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. 

       

V Košiciach dňa 16.05.2016 

 

 

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

  rektor TUKE 

 

    doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

  predseda AS TUKE 
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Príloha k Zásadám organizácie doktorandského štúdia a  zriadenia  odborových komisií doktorandského štúdia 

na Technickej univerzite v Košiciach 

 

 

 

 

 

KREDITOVÉ  HODNOTY  PUBLIKAČNEJ  ČINNOSTI  DOKTORANDOV 

 

 

Kategória publikácie 
Počet 

kreditov 

 

 

Podmienkou 

pripustenia 

k obhajobe 

dizertačnej práce 

je publikovaný (aj 

prijatý do tlače) 

článok z kategórie 

výstupu „A“ pre 

príslušnú oblasť 

výskumu. 

článok v karentovanom časopise (t.j. v časopise indexovanom 

v Current Contents) 
50 

článok v indexovanom časopise, recenzovanom zborníku vedeckých 

prác (indexovanom) alebo medzinárodnej konferencie v databáze Web 

of Science alebo SCOPUS   

20 

vedecký článok v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku 15 

vedecký článok v domácom časopise 10 

vedecký článok v recenzovanom zborníku z medzinárodnej 

konferencie v niektorom zo svetových jazykov 
10 

vedecký článok v recenzovanom zborníku z domácej konferencie 8 

 

 

Výstup kategórie  „A“ pre príslušnú oblasť výskumu sa určuje podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy a platnej 

legislatívy. 

 

KREDITOVÉ HODNOTY UMELECKEJ ČINNOSTI DOKTORANDOV 

 

 
Počet 

kreditov 

samostatná výstava v zahraničnej  renomovanej inštitúcii 50 

kolektívna výstava v zahraničnej  renomovanej inštitúcii 30 

samostatná výstava v zahraničnej  ostatnej inštitúcii 30 

kolektívna výstava v zahraničnej  ostatnej  inštitúcii 15 

samostatná výstava v domácej  renomovanej inštitúcii 30 

kolektívna výstava v domácej  renomovanej inštitúcii 15 

samostatná výstava v domácej  ostatnej  inštitúcii 10 

kolektívna výstava v domácej  ostatnej inštitúcii 8 

 

 


