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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 7. mája 1997

o doktorandskom štúdiu

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa
§ 35a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých
školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 324/1996 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Vedné odbory a umelecké odbory
doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v ustanove-
ných vedných odboroch a umeleckých odboroch (ďalej
len „odbor doktorandského štúdia“). Odbory dokto-
randského štúdia sa členia na špecializácie. Odbory
doktorandského štúdia a ich špecializácie sú uvedené
v prílohe č. 1.

Postup pri  pr i j ímaní na
doktorandské štúdium

§ 2

(1) Školiace pracovisko1) vyhlasuje začatie prijíma-
cieho konania na doktorandské štúdium v dennej tlači
najmenej tri týždne pred jeho začatím. Pritom vo vy-
hlásení prijímacieho konania na doktorandské štú-
dium uvedie najmä
a) číslo a názov odboru doktorandského štúdia a for-

mu doktorandského štúdia,
b) miesto podania prihlášky na doktorandské štú-

dium a miesto, kde sa uchádzači môžu informovať
o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o pod-
mienkach prijatia na doktorandské štúdium,

c) lehotu na podanie prihlášky.

(2) V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač
uvedie
a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rod-

né číslo a adresu bydliska,
b) číslo a názov odboru doktorandského štúdia a vy-

branú tému dizertačnej práce,
c) formu doktorandského štúdia, na ktoré podáva

prihlášku.

(3) K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač
priloží
a) životopis s overenými kópiami dokladov o dosiah-

nutom vzdelaní,
b) súpis svojich publikovaných i nepublikovaných

prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli
vypracované, a súpis výsledkov inej odbornej alebo
umeleckej činnosti.

§ 3

(1) Uchádzača o prijatie na doktorandské štúdium
pozve školiace pracovisko na prijímací pohovor najme-
nej 14 dní pred jeho začatím; zároveň oznámi uchá-
dzačovi obsahové zameranie prijímacieho pohovoru.

(2) Prijímací pohovor sa uskutočňuje na školiacom
pracovisku pred prijímacou komisiou, ktorá je najme-
nej trojčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja
členovia, ktorých na návrh predsedu spoločnej odbo-
rovej komisie2) vymenúva a odvoláva vedúci školiace-
ho pracoviska tak, aby spravidla jeden z nich bol
školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa
uchádzač prihlásil.

(3) Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhod-
notí výsledok prijímacieho pohovoru. Ak sa na prijíma-
com pohovore zúčastnia viacerí uchádzači o dokto-
randské štúdium v tom istom odbore, prijímacia
komisia určí poradie úspešnosti podľa výsledku prijí-
macieho pohovoru. Pri určení poradia prijímacia ko-
misia prihliada aj na rozsah odbornej publikačnej
činnosti alebo umeleckej činnosti, ako aj na dosiahnu-
té výsledky v súťažiach študentských vedeckých a od-
borných prác alebo v prehliadkach študentských
umeleckých prác alebo umeleckých výkonov.

(4) O výsledku prijímacieho pohovoru sa spíše zápis-
nica a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov dok-
torandského štúdia predloží prijímacia komisia vedú-
cemu školiaceho pracoviska.

(5) Vedúci školiaceho pracoviska na návrh prijímacej
komisie rozhodne do ôsmich dní od prijímacieho po-
hovoru o prijatí alebo o neprijatí uchádzača.

Priebeh doktorandského štúdia

§ 4

Odborné vedenie doktoranda

(1) Odborný priebeh doktorandského štúdia v odbo-
re alebo v špecializácii odboru doktorandského štúdia
zabezpečujú učitelia, ktorí sú profesormi, hosťujúcimi

1) § 22 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 30/1997 Z. z.).
2) § 22 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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profesormi, docentmi alebo hosťujúcimi docentmi,
doktori vied alebo vedeckí pracovníci, ktorým bol pri-
znaný vedecký kvalifikačný stupeň I a IIa.3)

(2) Školiace pracovisko po predchádzajúcom odpo-
rúčaní prijímacej komisie potvrdí novoprijatému dok-
torandovi učiteľa alebo vedeckého pracovníka (ďalej
len „školiteľ“) schváleného vedeckou radou školiaceho
pracoviska, ktorý zabezpečuje všestranné vedenie zve-
reného doktoranda. Školiteľom môže byť profesor,
hosťujúci profesor, docent, hosťujúci docent alebo
vedecký pracovník s priznaným vedeckým kvalifikač-
ným stupňom I alebo IIa v  odbore doktorandského
štúdia alebo v  príbuznom odbore doktorandského
štúdia. Za školiteľa možno určiť aj zamestnanca, ktorý
je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu s iným zamestnávateľom, alebo samostatne
zárobkovo činnú osobu. Školiteľ môže viesť najviac päť
doktorandov.

(3) Školiteľ
a) vedie odbornú a vedeckú prípravu doktoranda po-

čas doktorandského štúdia,
b) v súčinnosti s doktorandom a v súlade so študij-

ným programom doktorandského štúdia zostavuje
individuálny študijný program a vedecký program
alebo umelecký program doktoranda a po jeho pre-
rokovaní s vedúcim katedry (ústavu) alebo s vedú-
cim oddelenia externej vzdelávacej inštitúcie, na
ktorom sa bude doktorandské štúdium vykonávať,
predkladá ho na posúdenie osobám podľa odse-
ku 1,

c) zabezpečuje vedecký program doktoranda alebo
umelecký program doktoranda, spresňuje po doho-
de s doktorandom tému dizertačnej práce a určuje
zameranie projektu dizertačnej práce,

d) je členom skúšobnej komisie pre dizertačnú skúš-
ku, pred ktorou jemu zverený doktorand skúšku
vykoná, a zúčastňuje sa na obhajobe dizertačnej
práce doktoranda,

e) predkladá vedúcemu školiaceho pracoviska ročné
hodnotenie doktoranda a pripravuje písomné sta-
novisko k dizertačnej práci predloženej na obhajo-
bu,

f) predkladá vedúcemu školiaceho pracoviska návrh
na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia
a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie
dennej formy štúdia,

g) navrhuje vedúcemu školiaceho pracoviska študijný
pobyt doktoranda v iných domácich alebo zahra-
ničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, vý-
skumu, techniky alebo umenia,

h) vypracúva posudok o dizertačnej práci jemu zvere-
ného doktoranda, ktorý sa pripája k žiadosti dok-
toranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce,

i) zabezpečuje podľa potreby konzultácie u iných od-
borníkov.

(4) Podľa potreby môže školiace pracovisko určiť
doktorandovi aj školiteľa konzultanta, ktorý pomáha

školiteľovi pri vedení doktoranda v rozsahu určenom
v jeho individuálnom vedeckom programe alebo ume-
leckom programe (§ 6 ods. 1). Zabezpečuje spolu so
školiteľom konkrétne určenú časť individuálneho
vedeckého programu alebo umeleckého programu
doktorandského štúdia doktoranda. Za školiteľa kon-
zultanta možno určiť aj zamestnanca, ktorý je v pra-
covnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
s iným zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo
činnú osobu.

§ 5

Študijný program doktoranda v dennej
forme doktorandského štúdia

(1) Študijný program doktoranda v dennej forme
doktorandského štúdia obsahuje najdôležitejšie úlohy
charakterizujúce obsah a priebeh doktorandského
štúdia. Súčasťou študijného programu doktoranda
v dennej forme doktorandského štúdia je vykonávanie
pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti pri-
spievajúcej k rozšíreniu odborného rozhľadu dokto-
randa v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v prie-
mere za rok.4)

(2) Súčasťou študijného programu doktoranda
v dennej forme doktorandského štúdia môže byť aj
absolvovanie časti štúdia na inom školiacom pracovis-
ku, v inej ustanovizni vedy, vzdelávania, techniky
a umenia alebo na zahraničnej vysokej škole.5)

§ 6

Individuálny študijný program a vedecký program
alebo umelecký program doktoranda v dennej

forme doktorandského štúdia

(1) Podrobný obsah študijného programu doktoran-
da sa určuje v jeho individuálnom študijnom progra-
me a vo vedeckom programe alebo v umeleckom pro-
grame, ktoré na návrh školiteľa schvaľuje do 30 dní
odo dňa zápisu doktoranda na doktorandské štúdium
vedúci školiaceho pracoviska.

(2) Individuálny študijný program doktoranda v den-
nej forme doktorandského štúdia obsahuje
a) zoznam predmetov s okruhmi tém dizertačnej

skúšky  vybraných na návrh školiteľa podľa zame-
rania témy dizertačnej práce zo zoznamu predme-
tov pre dizertačnú skúšku schváleného spoločnou
odborovou komisiou,

b) zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatú-
ry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej
individuálnej prípravy na dizertačnú skúšku z vy-
braných predmetov,

c) termín dizertačnej skúšky.

(3) Na návrh školiteľa možno do individuálneho štu-
dijného programu doktoranda zahrnúť aj absolvovanie
kurzu prednášok z vybraných predmetov pre dizertač-

3) § 4 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých
pracovníkov.

4) § 22a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 22a ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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nú skúšku podľa odseku 2 písm. a), prípadne aj od-
borného seminára z cudzieho jazyka, v prvých 18 me-
siacoch štúdia doktoranda organizovaného školiacim
pracoviskom pre doktorandov v dennej forme štúdia.
Školiace pracoviská dbajú, aby kurz prednášok z od-
boru doktorandského štúdia, zabezpečovaný osobami
podľa § 4 ods. 1 alebo so súhlasom vedúceho školia-
ceho pracoviska odborníkmi z inej vysokej školy alebo
z inej ustanovizne vedy, výskumu, vzdelávania, tech-
niky a umenia, alebo zo zahraničnej vysokej školy, po
obsahovej stránke presahoval rámec magisterského
štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorského štúdia
a aby ich obsah bol spravidla zameraný na riešenie
aktuálnych odborných problémov vedy, techniky alebo
umenia.

(4) Vo vedeckom programe alebo v umeleckom pro-
grame doktoranda sa uvádzajú najdôležitejšie úlohy
charakterizujúce obsah a postup pri riešení témy di-
zertačnej práce podľa vopred vytýčených cieľov projek-
tu dizertačnej práce. Súčasťou vedeckého programu
alebo umeleckého programu doktoranda je aj aktívna
účasť doktoranda na vedeckých seminároch alebo na
seminároch o umení, na vedeckých konferenciách
a iných odborných podujatiach organizovaných vo ve-
de alebo v umení s problematikou súvisiacou s témou
dizertačnej práce, ktorú zabezpečí školiace pracovisko
na návrh jeho školiteľa.

(5) Individuálny študijný program a vedecký pro-
gram alebo umelecký program doktoranda v dennej
forme štúdia sa každoročne spresňujú pri ročnom
hodnotení doktoranda.

§ 7

Prerušenie doktorandského štúdia

(1) Dôvodom prerušenia doktorandského štúdia je
výkon základnej vojenskej služby, náhradnej služby
alebo civilnej služby, materská dovolenka, zdravotné
dôvody doktoranda alebo študijný pobyt doktoranda
v zahraničí, ak nie je súčasťou študijného programu
doktoranda.5)

(2) Úhrnný čas prerušenia doktorandského štúdia
spravidla nepresahuje 18 mesiacov. V osobitných, o-
dôvodnených prípadoch, napríklad pri ďalšej mater-
skej dovolenke, môže rozhodnúť vedúci školiaceho
pracoviska o prerušení štúdia aj na dlhší čas, najviac
však na 3 roky.

§ 8

Formy hodnotenia doktoranda

Formy hodnotenia doktoranda sú:
a) ročné hodnotenie doktoranda,
b) dizertačná skúška,
c) obhajoba dizertačnej práce.

§ 9

Ročné hodnotenie doktoranda

(1) Ročným hodnotením doktoranda je

a) zhodnotenie stavu a úrovne vedeckej výchovy alebo
umeleckej výchovy doktoranda,

b) kontrola plnenia termínovaných úloh individuálne-
ho študijného programu a vedeckého programu
alebo umeleckého programu doktoranda,

c) prípadná úprava individuálneho študijného programu
a vedeckého programu alebo umeleckého programu.

(2) Ročné hodnotenie doktoranda vypracúva školiteľ
v spolupráci s doktorandom písomne. Predkladá ho
spolu s návrhom na pokračovanie, vylúčenie alebo na
predĺženie doktorandského štúdia vedúcemu školiace-
ho pracoviska na schválenie najneskôr do 30. septem-
bra bežného roka.

§ 10

Dizertačná skúška

(1) Doktorand v dennej forme doktorandského štú-
dia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do
18 mesiacov od začiatku štúdia na svojom školiacom
pracovisku. Doktorand v externej forme doktorand-
ského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku naj-
neskôr do 3 rokov od začiatku štúdia na svojom ško-
liacom pracovisku.

(2) Dizertačná skúška má písomnú časť a ústnu
časť. Písomná časť dizertačnej skúšky spočíva vo vy-
pracovaní písomnej práce. Tému písomnej práce a jej
rozsah určí školiteľ. Súčasťou písomnej práce je krát-
ky písomný výklad (tézy) projektu dizertačnej práce.

(3) Školiace pracovisko predkladá predsedovi skú-
šobnej komisie (§ 11 ods. 1) písomnú prácu doktoran-
da s vypracovaným písomným posudkom od oponenta
určeného na návrh školiteľa vedúcim školiaceho pra-
coviska.

(4) V odôvodnených prípadoch, najmä ak doktorand
môže okrem téz dizertačnej práce predložiť publikova-
né pôvodné vedecké práce, písomná práca sa nevypra-
cúva s výnimkou písomného výkladu (tézy) projektu
dizertačnej práce podľa odseku 2.

(5) Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je
a) zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných

predmetov dizertačnej skúšky, určených doktoran-
dovi v individuálnom študijnom programe podľa
zamerania témy dizertačnej práce, ktoré schválila
spoločná odborová komisia,

b) zodpovedanie pripomienok z oponentského posud-
ku o písomnej práci podľa odseku 3,

c) rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnu-
tých cieľov dizertačnej práce.

(6) Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom
termíne na dizertačnej skúške, vopred sa ospravedlní
predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný
termín jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na
dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké
dôsledky, ako keby na dizertačnej skúške neprospel
(§ 11 ods. 5). Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od
dizertačnej skúšky.
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§ 11

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu, pred ktorou sa vykonáva di-
zertačná skúška, tvorí najmenej päť členov. Predsedu
skúšobnej komisie a najmenej dvoch členov, z ktorých
aspoň jeden člen nie je zo školiaceho pracoviska dok-
toranda, navrhuje predseda spoločnej odborovej komi-
sie. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú školiteľ dok-
toranda a zástupca katedry (ústavu) alebo oddelenia
externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa uskutoč-
ňuje vedecký program alebo umelecký program dokto-
randa. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vyme-
núva a odvoláva dekan fakulty, ak ide o fakultu, alebo
riaditeľ, ak ide o externú vzdelávaciu inštitúciu. Aspoň
jeden člen skúšobnej komisie je profesor, hosťujúci
profesor, doktor vied alebo vedecký pracovník s pri-
znaným vedeckým kvalifikačným stupňom I.

(2) Na rozhodnutie o celkovom výsledku dizertačnej
skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny
členov skúšobnej komisie.

(3) Skúšobná komisia na neverejnom zasadaní
zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky a rozhodne
o celkovom výsledku dizertačnej skúšky väčšinou hla-
sov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu. Celkový výsledok dizertačnej skúšky sa
zhodnotí vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

(4) O dizertačnej skúške a jej výsledku sa spíše zá-
pisnica, ktorú podpíše predseda a všetci prítomní čle-
novia skúšobnej komisie. O výsledku skúšky vydá
skúšobná komisia doktorandovi písomné osvedčenie
o vykonaní dizertačnej skúšky.

(5) Doktorand, ktorý pri skúške neprospel, môže ju
opakovať iba raz, a to najskôr po troch mesiacoch odo
dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky v termí-
ne určenom predsedom skúšobnej komisie.

§ 12

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

(1) Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
môže žiadateľ podať školiacemu pracovisku
a) počas doktorandského štúdia,
b) po uplynutí času určeného na štúdium; najneskôr

do šiestich rokov od vykonania dizertačnej skúšky,
c) bez predchádzajúceho absolvovania doktorandské-

ho štúdia.6)

(2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí
a) stručný životopis,
b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky,
c) hodnotenie úrovne záverečného umeleckého diela

alebo záverečného umeleckého výkonu odbornou
komisiou, ak doktorand predkladá dizertačnú prá-
cu v umeleckom odbore doktorandského štúdia,

d) dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach; technic-
ké elaboráty, modely a podobne sa prikladajú len
v jednom vyhotovení,

e) autoreferát dizertačnej práce (§ 14),

f) posudok ustanovizne o dizertačnej práci, ak sa
predkladá dizertačná práca na obhajobu bez pred-
chádzajúceho absolvovania doktorandského štú-
dia; v posudku ustanovizeň zhodnotí najmä podiel
uchádzača na získaní nových vedeckých poznatkov
alebo nových poznatkov v umení, ktoré sú súčasťou
dizertačnej práce, a možnosti ustanovizne na ich
využitie,

g) úradne overenú kópiu zamietavého rozhodnutia ve-
deckej rady fakulty o udelení vedecko-akademickej
hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti
alebo písomného návrhu spoločnej odborovej komi-
sie na neudelenie vedecko-akademickej hodnosti
alebo umelecko-akademickej hodnosti, názov pô-
vodnej dizertačnej práce a odôvodnenie rozdielov
medzi pôvodnou a novou dizertačnou prácou, ak
doktorand na základe neúspešnej obhajoby dizer-
tačnej práce predkladá na obhajobu novú dizertač-
nú prácu v tom istom odbore doktorandského štú-
dia,

h) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografic-
kými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác
alebo verejných a neverejných prehliadok umelec-
kých diel a výkonov a ich ohlasov, prípadne aj po-
sudky o nich od príslušných ustanovizní vedy,
vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia,

i) písomný súhlas vedeckej rady fakulty s predlože-
ním dizertačnej práce na obhajobu, ak sa o ude-
lenie vedecko-akademickej hodnosti alebo ume-
lecko-akademickej hodnosti uchádza absolvent
vysokoškolského štúdia bez predchádzajúceho
absolvovania doktorandského štúdia.

(3) Školiace pracovisko, ktoré bude zabezpečovať
obhajobu dizertačnej práce, môže od žiadateľa bez
predchádzajúceho absolvovania doktorandského štú-
dia alebo od doktoranda v externej forme doktorand-
ského štúdia požadovať úhradu časti výdavkov súvi-
siacich s obhajobou dizertačnej práce.

(4) Školiace pracovisko bezodkladne postúpi žiadosť
o povolenie obhajoby predsedovi spoločnej odborovej
komisie.

§ 13

Náležitosti dizertačnej práce

(1) Dizertačná práca sa predkladá na obhajobu
v slovenskom jazyku. Doktorand môže so súhlasom
spoločnej odborovej komisie predložiť dizertačnú prá-
cu aj v cudzom jazyku.

(2) Doktorand alebo predkladateľ dizertačnej práce
bez predchádzajúceho absolvovania doktorandského
štúdia môže predložiť ako dizertačnú prácu publiko-
vané dielo alebo súbor publikovaných prác, ktoré svo-
jím obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizer-
tačnej práce. Doktorand alebo predkladateľ v takom
prípade napíše vo svojej dizertačnej práci podrobný
úvod, v ktorom uvedie súčasný stav problematiky,
ciele dizertačnej práce a závery, ktoré vznikli riešením
témy dizertačnej práce.

6) § 22c zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(3) Ak sa predkladá na obhajobu dizertačná práca,
ktorá je kolektívnym dielom, v dizertačnej práci sa
vyznačia časti, ktoré doktorand alebo predkladateľ
dizertačnej práce bez predchádzajúceho absolvovania
doktorandského štúdia spracoval ako autor. Ak je to
možné, priloží sa vyhlásenie spoluautorov, v ktorom
potvrdia autorstvo doktoranda alebo predkladateľa
dizertačnej práce bez predchádzajúceho absolvovania
doktorandského štúdia pri označených častiach
a zhodnotia jeho podiel na celkovom spracovaní.

(4) V dizertačnej práci sa uvedie použitá literatúra
a pramene, z ktorých doktorand vychádzal alebo na
ktoré reagoval, ako aj dátum jej skončenia. Rozsah
dizertačnej práce spravidla nepresahuje 8 autorských
hárkov; kresby, schémy, zoznam literatúry a iné prílo-
hy sa nezahŕňajú do počtu autorských hárkov. Dizer-
tačná práca vo vednom odbore doktorandského štúdia
zo skupiny vedných odborov spoločenských vied môže
mať najviac 11 autorských hárkov.

§ 14

Autoreferát dizertačnej práce

(1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej prá-
ce (ďalej len „autoreferát“), ktorý je stručným zhrnutím
jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu
a údajov o jej ohlase. Ak dizertačná práca predstavuje
súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zo-
znam.

(2) Autoreferát má formát A 5. Môže mať rozsah
najviac 20 strán napísaných na písacom stroji alebo
s využitím počítačového textového editora. Prvú a dru-
hú stranu autoreferátu treba upraviť podľa vzoru uve-
deného v prílohe č. 2.

(3) Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku.

(4) Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých pub-
likovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku
skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvede-
ním presných bibliografických údajov, zoznam po-
užitej literatúry a súhrn najmenej v jednom  cudzom
jazyku, a to buď v anglickom, vo francúzskom, v špa-
nielskom, v nemeckom, alebo v ruskom jazyku.

(5) Autoreferát sa rozmnoží v potrebnom počte vý-
tlačkov a zašle sa najneskôr šesť týždňov pred dňom
obhajoby orgánom, ustanovizniam a osobám, ktoré
môžu mať záujem o skúmanú problematiku. Ich zo-
znam určí spoločná odborová komisia.

(6) Autoreferát sa zasiela najmä
a) oponentom dizertačnej práce,
b) členom spoločnej odborovej komisie pre daný odbor

doktorandského štúdia,
c) vecne príslušnému ministerstvu.7)

(7) Vytlačenie alebo iné rozmnoženie autoreferátu
zabezpečí v prípade doktoranda v dennej forme dokto-
randského štúdia školiace pracovisko. Doktorand
v externej forme doktorandského štúdia alebo pred-
kladateľ dizertačnej práce bez absolvovania dokto-

randského štúdia si zabezpečí rozmnoženie autorefe-
rátu na vlastné náklady.

(8) Rozosielanie autoreferátov zabezpečí podľa poky-
nov predsedu spoločnej odborovej komisie školiace
pracovisko, na ktorom sa má konať obhajoba dizertač-
nej práce.

Povolenie obhajoby dizertačnej  práce

§ 15

(1) Ak dizertačná práca patrí do vecnej príslušnosti
spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandské-
ho štúdia, povolí obhajobu táto komisia.

(2) Ak dizertačná práca nepatrí do vecnej prísluš-
nosti spoločnej odborovej komisie pre odbor doktoran-
dského štúdia, postupuje táto komisia podľa § 16.

§ 16

(1) Ak má dizertačná práca medziodborovú povahu,
povolí jej obhajobu spoločná odborová komisia toho
odboru doktorandského štúdia, v ktorom majú výsled-
ky obhajovanej dizertačnej práce predstavovať hlavný
prínos, a to po dohode so spoločnou odborovou komi-
siou pre ten odbor doktorandského štúdia, do ktorého
dizertačná práca zasahuje.

(2) Obsahom dohody podľa odseku 1 je
a) určenie spoločnej odborovej komisie, ktorá žiadosť

o povolenie obhajoby má prerokovať, a určenie spo-
ločnej odborovej komisie, ktorá má zostaviť
a schváliť komisiu pre obhajobu dizertačnej práce
(ďalej len „komisia pre obhajobu“),

b) návrh na doplnenie komisie pre obhajobu, pred
ktorou sa obhajoba bude konať, o členov iných
spoločných odborových komisií pre odbory dokto-
randského štúdia, do ktorých problematika dizer-
tačnej práce zasahuje,

c) určenie odboru doktorandského štúdia, v ktorom
sa udelí vedecko-akademická hodnosť alebo ume-
lecko-akademická hodnosť, a súčasne aj určenie
príslušnej vedeckej rady fakulty, ktorá rozhodne
o návrhu na udelenie týchto hodností; pritom sa
prihliada na tému dizertačnej práce, charakter do-
siahnutého vysokoškolského vzdelania doktoranda
a na odbor doktorandského štúdia, v ktorom dok-
torand vykonal dizertačnú skúšku,

d) určenie oponentov dizertačnej práce z odborov dok-
torandského štúdia, do ktorých dizertačná práca
zasahuje.

§ 17

(1) Ak vecne príslušná spoločná odborová komisia
zistí, že dizertačná práca alebo autoreferát nespĺňa
náležitosti podľa § 13 a 14, alebo ak zistí, že žiadosť
o povolenie obhajoby nemá náležitosti podľa § 12
ods. 2, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej
lehote odstránil.

7) § 15 ods. 1 písm. g), § 30 ods. 2 a § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(2) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu
a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať späť až do
začatia neverejného zasadania komisie pre obhajobu
(§ 24 ods. 1).

(3) Ak spoločná odborová komisia zistí, že dizertačná
práca má základné nedostatky odbornej povahy, odpo-
ručí doktorandovi, aby vzal dizertačnú prácu späť. Ak
doktorand nesúhlasí s odporúčaním spoločnej odboro-
vej komisie, obhajobu dizertačnej práce mu povolí.

Oponent i  d izertačnej  práce
a ich posudky

§ 18

(1) Predseda vecne príslušnej spoločnej odborovej
komisie po oboznámení sa s dizertačnou prácou a po
jej prerokovaní s členmi komisie schvaľuje návrh ško-
liteľa na oponentov, ktorí sú odborníkmi v odbore
alebo v špecializácii odboru doktorandského štúdia,
a nie sú zamestnancami tej istej ustanovizne.

(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Naj-
menej jeden z nich je profesor alebo doktor vied, alebo
vedecký pracovník, ktorému bol priznaný vedecký kva-
lifikačný stupeň I. Za ďalších oponentov možno navrh-
núť docentov, hosťujúcich profesorov, hosťujúcich do-
centov alebo pracovníkov s vedecko-akademickou
hodnosťou alebo s umelecko-akademickou hodnos-
ťou, alebo kvalifikovaných odborníkov z praxe, vo vý-
nimočných prípadoch aj keď nemajú vedecko-akade-
mickú hodnosť alebo umelecko-akademickú hodnosť,
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogic-
ký titul.

(3) Na navrhovanie oponenta na obhajobu dizertač-
nej práce medziodborovej povahy sa vzťahujú ustano-
venia § 16 ods. 1 a 2.

(4) Za oponenta sa nenavrhuje ten, kto sa podieľa na
spracovaní dizertačnej práce ako spoluautor dokto-
randa. Za oponenta sa nenavrhuje ani ten, kto je
doktorandovi priamo nadriadený alebo podriadený
v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu.

(5) Oponentov schválených podľa odseku 1 vymenú-
va vedúci školiaceho pracoviska.

§ 19

(1) Oponent odovzdá predsedovi spoločnej odborovej
komisie písomný posudok a dizertačnú prácu vráti
najneskôr do 6 týždňov alebo oznámi predsedovi spo-
ločnej odborovej komisie do 15 dní odo dňa doručenia
správy o určení za oponenta, že posudok nemôže vy-
pracovať. Ak posudok nebol odovzdaný v uvedenej
lehote ani po upomienke a po uplynutí ďalších 14 dní
alebo ak oponent oznámil, že posudok nemôže vypra-
covať, predseda spoločnej odborovej komisie predloží
vedúcemu školiaceho pracoviska návrh na vymenova-
nie nového oponenta. Školiteľ odovzdá školiacemu
pracovisku písomný posudok o dizertačnej práci naj-
neskôr do 3 dní od podania žiadosti doktoranda o po-
volenie obhajoby dizertačnej práce.

(2) Posudok obsahuje objektívny a kritický rozbor
predností a nedostatkov dizertačnej práce, je stručný
a neopakuje sa v ňom obsah dizertačnej práce. Opo-
nent sa v posudku vyjadrí
a) k aktuálnosti zvolenej témy,
b) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ,
c) k zvoleným metódam spracovania,
d) k výsledkom dizertačnej práce s uvedením, aké no-

vé poznatky prináša,
e) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo

umenia.

(3) Každý oponent vypracuje samostatný posudok
a v ňom jednoznačne vyjadrí, či na základe predlo-
ženej dizertačnej práce navrhuje, alebo nenavrhuje
udelenie vedecko-akademickej hodnosti alebo umelec-
ko-akademickej hodnosti.

(4) Ak posudok oponenta nevyhovuje podmienkam
ustanoveným v odsekoch 2 a 3, spoločná odborová
komisia ho vráti oponentovi na doplnenie alebo na
prepracovanie s určením lehoty na jeho predloženie,
nie dlhšej ako jeden mesiac.

(5) Oponenti hodnotia dizertačnú prácu podľa stavu
rozvoja vedného odboru alebo umeleckého odboru
doktorandského štúdia v čase, keď bola podaná žia-
dosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce predsedo-
vi spoločnej odborovej komisie.

Obhajoba d izertačnej  práce

§ 20

(1) Spoločná odborová komisia najneskôr do jedné-
ho mesiaca od doručenia posudkov od všetkých opo-
nentov, prípadne po ich doplnení alebo po ich prepra-
covaní podľa § 19 ods. 4 vymenuje komisiu pre
obhajobu z členov spoločnej odborovej komisie; súčas-
ne určí čas a miesto jej konania. Komisiu pre obhajobu
tvorí predseda a najmenej šesť členov.

(2) Spoločná odborová komisia dbá na to, aby sa
obhajoba dizertačnej práce konala najneskôr do pia-
tich mesiacov od podania žiadosti o povolenie obhajo-
by.

(3) Predseda komisie pre obhajobu oznámi čas
a miesto konania obhajoby dizertačnej práce najne-
skôr šesť týždňov pred jej konaním
a) školiacemu pracovisku so žiadosťou, aby sa kona-

nie obhajoby vyhlásilo zvyčajným spôsobom,
b) doktorandovi,
c) členom komisie pre obhajobu,
d) osobám, ktoré môžu mať záujem o skúmanú prob-

lematiku, ktorá je predmetom dizertačnej práce
(§ 14 ods. 5), a súčasne im zašle autoreferát.

(4) Predseda komisie pre obhajobu zašle posudky
oponentov osobám uvedeným v odseku 3 písm. a) až c)
najneskôr 15 dní pred dňom konania obhajoby.

(5) Každý, kto má o skúmanú problematiku a obha-
jobu dizertačnej práce záujem, môže písomne podať
predsedovi komisie pre obhajobu najneskôr týždeň
pred obhajobou svoj posudok alebo vyjadrenie alebo
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svoje poznámky môže ústne predniesť pri obhajobe.
Doktorand pri obhajobe zaujme k nim stanovisko.

§ 21

(1) Obhajoba dizertačnej práce je v zásade verejná,
vo výnimočných prípadoch ju môže predseda spoločnej
odborovej komisie vyhlásiť za neverejnú. Obhajoba
dizertačnej práce je vedecká rozprava o získaných po-
znatkoch obsiahnutých v dizertačnej práci alebo ume-
lecká rozprava o vytvorenom umeleckom diele alebo
o predvedenom umeleckom výkone spracovanom v di-
zertačnej práci medzi doktorandom, oponentmi, člen-
mi komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi ob-
hajoby. Obhajoba sa má zaoberať hodnovernosťou
a odôvodnenosťou záverov a návrhov dizertačnej prá-
ce.

(2) Obhajoba dizertačnej práce sa koná na školia-
com pracovisku, na ktoré podal doktorand svoju žia-
dosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, alebo
podľa návrhu spoločnej odborovej komisie v danom
odbore doktorandského štúdia v inej ustanovizni,
s ktorej činnosťou súvisí problematika dizertačnej
práce.

(3) Oponenti sa zúčastňujú na obhajobe dizertačnej
práce. Ak sa jeden z nich nemôže z mimoriadne závaž-
ných dôvodov zúčastniť na obhajobe, môže sa obhajo-
ba konať za podmienky, že neprítomný oponent podal
kladný posudok a všetci prítomní členovia súhlasia,
aby sa obhajoba konala v neprítomnosti tohto oponen-
ta. V takom prípade sa posudok neprítomného opo-
nenta pri obhajobe prečíta. Obhajoba sa nemôže ko-
nať, ak chýbajú dvaja oponenti.

(4) Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom
termíne na obhajobe dizertačnej práce, vopred sa
ospravedlní predsedovi spoločnej odborovej komisie,
ktorý určí náhradný termín obhajoby dizertačnej prá-
ce. Ak sa doktorand nezúčastní na obhajobe dizertač-
nej práce bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsled-
ky, ako keby dizertačnú prácu neobhájil (§ 24 ods. 9).
Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od obhajoby di-
zertačnej práce.

(5) Obhajobu vedie predseda komisie pre obhajobu;
výnimočne na základe poverenia predsedu spoločnej
odborovej komisie člen komisie pre obhajobu. Oponent
alebo školiteľ doktoranda nevedú obhajobu, ani keď
sú členmi spoločnej odborovej komisie.

§ 22

(1) Pri obhajobe dizertačnej práce sa za ďalších čle-
nov komisie pre obhajobu s hlasovacím právom pova-
žujú aj prítomní oponenti.

(2) Pri obhajobe dizertačnej práce a navrhovaní na
udelenie vedecko-akademickej hodnosti alebo umelec-
ko-akademickej hodnosti sa vyžaduje prítomnosť naj-
menej dvoch tretín všetkých členov komisie pre obha-
jobu vrátane prítomných oponentov; pritom aspoň
jeden z jej prítomných členov a prítomných oponentov
je z inej ustanovizne.

§ 23

(1) Pri obhajobe dizertačnej práce sa postupuje tak-
to:
a) obhajobu začne predsedajúci uvedením stručného

životopisu doktoranda s prihliadnutím na posudok
podľa § 12 ods. 2 písm. f); oznámi tému dizertačnej
práce a prehľad vedeckých prác alebo umeleckých
prác doktoranda a údajov o ich ohlase,

b) doktorand stručne uvedie podstatný obsah dizer-
tačnej práce,

c) oponenti prednesú podstatný obsah svojich posud-
kov; za neprítomného oponenta prečíta posudok
predsedajúci alebo iný člen komisie pre obhajobu,

d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponen-
tov, ku všetkým námietkam, k pripomienkam
a otázkam,

e) predsedajúci oboznámi prítomných s ďalšími po-
sudkami a vyjadreniami a otvorí diskusiu, na ktorej
sa môžu zúčastniť všetci prítomní; v diskusii k di-
zertačnej práci sa overuje správnosť, odôvodne-
nosť, vedecká alebo umelecká pôvodnosť a závaž-
nosť poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci,
ako aj správnosť a výstižnosť posudkov oponentov,

f) v diskusii doktorand odpovedá na všetky otázky
a zaujíma stanovisko ku všetkým podnetom (§ 20
ods. 5) a námietkam účastníkov diskusie.

(2) O obhajobe sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje
predseda komisie pre obhajobu.

§ 24

(1) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasada-
nie komisie pre obhajobu, na ktorom sa zúčastnia jej
členovia, školiteľ a oponenti. Na neverejnom zasadaní
sa zhodnotí priebeh a výsledok obhajoby a podľa jej
výsledku sa uchádzač navrhne na udelenie alebo na
neudelenie vedecko-akademickej hodnosti alebo ume-
lecko-akademickej hodnosti. Súčasne sa zhodnotí
možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi.

(2) O návrhu podľa odseku 1 sa komisia pre obhajo-
bu uznáša tajným hlasovaním; školiteľ doktoranda
nehlasuje.

(3) Hlasovanie podľa odseku 2 sa vykonáva hlasova-
cími lístkami, ktoré obsahujú tieto údaje: meno
a priezvisko doktoranda, dátum a miesto obhajoby di-
zertačnej práce a text „súhlasím – nesúhlasím s ude-
lením vedecko-akademickej hodnosti (umelecko-aka-
demickej hodnosti)“. Člen spoločnej odborovej komisie
a oponent hlasujú tak, že jedno zo slov „súhlasím –
nesúhlasím“ prečiarknu. Iný spôsob hlasovania je ne-
platný.

(4) Na podanie návrhu na udelenie vedecko-akade-
mickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnos-
ti treba, aby boli prítomné najmenej dve tretiny všet-
kých osôb oprávnených hlasovať (§ 22 ods. 2) a aby za
návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti ale-
bo umelecko-akademickej hodnosti hlasovala väčšina
prítomných členov.

(5) O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, ktorú
podpíšu všetci hlasujúci.
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(6) Ak bol výsledok hlasovania kladný, predsedajúci
komisie pre obhajobu ho vyhlási na jej verejnom zasa-
daní.

(7) Ak bol výsledok hlasovania záporný, komisia pre
obhajobu sa na neverejnom zasadaní dohodne na odô-
vodnení návrhu na neudelenie vedecko-akademickej
hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti, ktorý
je súčasťou zápisnice o výsledku hlasovania. Výsledok
hlasovania s odôvodnením vyhlási predseda komisie
pre obhajobu na jej verejnom zasadaní. Deň ústneho
vyhlásenia výsledku hlasovania je dňom jeho oznáme-
nia len vtedy, ak sa prítomný doktorand vzdal nároku
na doručenie jeho písomného vyhotovenia. Inak sa
výsledok hlasovania s odôvodnením komisie pre obha-
jobu oznámi doktorandovi doručením jeho písomného
vyhotovenia.

(8) Návrh na udelenie alebo návrh na neudelenie
vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-aka-
demickej hodnosti doktorandovi spolu so zápisnicami
o obhajobe a hlasovaní a spisovým materiálom dokto-
randa spoločná odborová komisia predkladá do 30 dní
odo dňa konania obhajoby príslušnej vedeckej rade
fakulty, ktorá rozhodne o tomto návrhu.8)

(9) Doktorand, ktorému na základe výsledku obha-
joby dizertačnej práce komisia pre obhajobu navrhla
neudeliť vedecko-akademickú hodnosť alebo umelec-
ko-akademickú hodnosť, môže znova požiadať o povo-
lenie obhajoby v tom istom odbore doktorandského
štúdia najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa
neúspešnej obhajoby.

Rozhodovanie  vedeckej  rady fakulty
o udelení  vedecko-akademickej  hodnost i

alebo umelecko-akademickej  hodnost i

§ 25

(1) Na rokovaní vedeckej rady fakulty predkladá
návrh na udelenie alebo návrh na neudelenie vedec-
ko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademic-
kej hodnosti doktorandovi predseda spoločnej odboro-
vej komisie alebo ním poverený jej člen.

(2) Ak doktorand spĺňa kritériá9) na udelenie vedec-
ko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademic-
kej hodnosti v odbore doktorandského štúdia, vedecká
rada fakulty preverí, či bol v priebehu konania obha-
joby (§ 20 až 24) dodržaný postup podľa tejto vyhlášky.

(3) Ak vedecká rada fakulty zistí, že v priebehu ko-
nania obhajoby nebol dodržaný postup podľa tejto
vyhlášky, nariadi opakovanie obhajoby. Opakovaná
obhajoba sa nepovažuje za obhajobu podľa § 24
ods. 9.

(4) Ak vedecká rada fakulty zistí, že pri obhajobe
dizertačnej práce bol dodržaný postup ustanovený
touto vyhláškou, ale návrh znel na neudelenie vedec-
ko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademic-

kej hodnosti, neudelí doktorandovi vedecko-akade-
mickú (umelecko-akademickú) hodnosť.

(5) Ak vedecká rada fakulty zistí, že pri obhajobe
dizertačnej práce bol dodržaný postup ustanovený
touto vyhláškou, a ak návrh znel na udelenie vedecko-
-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej
hodnosti, rozhodne hlasovaním o udelení vedec-
ko-akademickej (umelecko-akademickej) hodnosti. Ak
doktorand nespĺňa kritériá podľa odseku 2, vedecká
rada fakulty vedecko-akademickú hodnosť alebo ume-
lecko-akademickú hodnosť neudelí.

§ 26

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení vedec-
ko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademic-
kej hodnosti alebo rozhodnutia o neudelení vedecko-
-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej
hodnosti sa zašle doktorandovi a po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia aj príslušnej spoločnej od-
borovej komisii. Ministerstvu školstva Slovenskej re-
publiky sa doručí iba oznámenie o udelení vedecko-
-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej
hodnosti na jeho tlačive.

§ 27

Odovzdanie diplomu

Diplom10) sa doktorandovi odovzdáva spravidla na
slávnostnom zhromaždení usporiadanom vysokou
školou za prítomnosti zástupcov školiacich pracovísk,
ktoré sa uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov od
udelenia vedecko-akademickej hodnosti alebo umelec-
ko-akademickej hodnosti vedeckou radou fakulty.

§ 28

Externá forma doktorandského štúdia

(1) Na prijímacie konanie uchádzačov o externú for-
mu doktorandského štúdia sa vzťahujú ustanovenia
§ 2 a 3.

(2) Na vedenie doktorandov v externej forme dokto-
randského štúdia, na ich štúdium, dizertačnú skúšku,
vypracovanie dizertačnej práce a na jej obhajobu sa
vzťahujú ustanovenia § 4 až 14, § 17, 20 až 24.

§ 29

Zmena formy doktorandského štúdia

(1) Zmenu formy doktorandského štúdia, odboru
doktorandského štúdia alebo zmenu školiaceho pra-
coviska možno uskutočniť počas doktorandského štú-
dia v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa tým vy-
tvoria priaznivejšie podmienky na vedeckú výchovu
alebo na umeleckú výchovu doktoranda.

(2) Pri všetkých zmenách vo vedeckej výchove alebo
v umeleckej výchove podľa odseku 1 sa do času trvania

  8) § 22a ods. 7 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  9) § 15 ods. 1 písm. ch) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
10) § 22a ods. 9 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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doktorandského štúdia11) započítava pomerná časť tr-
vania absolvovaného štúdia do vykonanej zmeny
a uznáva sa dizertačná skúška vykonaná pred touto
zmenou.

§ 30

Poskytovanie štipendia doktorandovi
v dennej forme doktorandského štúdia

(1) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia poskytuje školiace pracovisko na čas trvania
tohto štúdia štipendium, ktoré sa posudzuje ako
plat,12) a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dni jeho zápisu na doktorandské
štúdium až do času, keď prestal byť doktorandom.13)
Ak sa doktorandské štúdium skončí obhajobou dizer-
tačnej práce, školiace pracovisko poskytuje štipen-
dium doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia do posledného dňa kalendárneho mesiaca po
dni, keď sa konala obhajoba dizertačnej práce.

(2) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia, ktorého dĺžka odbornej praxe14) vo vednom
odbore alebo v umeleckom odbore je kratšia ako tri
roky, patrí až do vykonania dizertačnej skúšky štipen-
dium vo výške platovej tarify asistenta vysokej školy,
t. j. prvého platového stupňa ôsmej platovej triedy
podľa osobitných predpisov.15)

(3) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia, ktorého dĺžka odbornej praxe14) vo vednom
odbore alebo v umeleckom odbore je dlhšia ako tri
roky, patrí až do vykonania dizertačnej skúšky štipen-
dium vo výške platovej tarify príslušného platového
stupňa ôsmej platovej triedy.15)

(4) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia podľa odseku 2 patrí po úspešnom vykonaní
dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify
prvého platového stupňa deviatej platovej triedy od-
borného asistenta vysokej školy,15) a to od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď dok-
torand úspešne vykonal dizertačnú skúšku.

(5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia podľa odseku 3 patrí po úspešnom vykonaní
dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify

toho istého platového stupňa deviatej platovej trie-
dy,15) do ktorého bol doktorand zaradený po zápise na
štúdium, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal
dizertačnú skúšku.

(6) Vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa
a vedúceho pracoviska, na ktorom je doktorand zarade-
ný, môže doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia, ktorý dosahuje kvalitné výsledky vo vedeckovýs-
kumnej činnosti (umeleckej činnosti) alebo v pedagogic-
kej činnosti, zvýšiť štipendium o sumu zodpovedajúcu
osobnému príplatku, ktorý možno poskytnúť zamest-
nancovi v pracovnom pomere zaradenému do obdobné-
ho platového stupňa a platovej triedy.16)

(7) Vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa
a vedúceho pracoviska, na ktorom je doktorand zara-
dený, môže doktorandovi v dennej forme doktorand-
ského štúdia za úspešné vyriešenie časti vedeckého
projektu (umeleckého projektu) alebo vedecko-tech-
nického projektu, ktorému bol priznaný grant v rámci
vnútrorezortného grantového systému alebo celoštát-
neho grantového systému, priznať odmenu.17)

(8) Doktorandovi v dennej forme doktorandského
štúdia, ktorý si plní úlohy študijného programu
v zdraviu škodlivom prostredí, sa štipendium zvýši
o sumu zodpovedajúcu príplatku, ktorého výšku určí
vedúci školiaceho pracoviska v rámci ustanoveného
rozpätia.18)

(9) Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa
§ 7 ods. 1 sa doktorandovi v dennej forme štúdia ne-
poskytuje štipendium.

Záverečné ustanovenia

§ 31

(1) Doktorandom v dennej forme doktorandského
štúdia, ktorým sa umožnil prestup na doktorandské
štúdium19) a patrí im štipendium,20) sa vyplatí rozdiel
medzi štipendiom podľa predpisov platných pred účin-
nosťou tejto vyhlášky21) do výšky ustanovenej touto
vyhláškou za obdobie od prestupu na doktorandské
štúdium, nie však za obdobie pred 1. januárom 1997,
do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

11) § 18a písm. c) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) § 22b ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
13) § 22a ods. 6 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
14) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších

organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
15) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
16) § 12 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

v znení neskorších predpisov. 
§ 7 ods. 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) § 13 zákona č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

18) § 22b ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
19) § 43a ods. 2 a 3 zákona č 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
20) § 22b ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
21) § 3 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 317/1991 Zb. o podmienkach pre priznávanie štipendií

študentom postgraduálneho štúdia.
§ 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch
účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií v znení vyhlášky Československej akadémie vied
č. 393/1992 Zb.
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(2) Doktorandom, ktorí do nadobudnutia účinnosti
tejto vyhlášky úspešne vykonali v rámci absolvova-
ných prednáškových kurzov skúšky z jednotlivých
predmetov v postgraduálnom štúdiu podľa doterajších
predpisov,22) môže spoločná odborová komisia na ich
žiadosť uznať časť dizertačnej skúšky [§ 10 ods. 5
písm. a)].

§ 32

Zrušujú sa:
1. vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu

Slovenskej republiky č. 317/1991 Zb. o podmien-
kach pre priznávanie štipendií študentom postgra-
duálneho štúdia,

2. vyhláška Československej akadémie vied
č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré po-
drobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastní-
kov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o po-
skytovaní štipendií v znení neskorších predpisov.

§ 33

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 1997.

Eva Slavkovská v. r.

22) § 43a ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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VEDNÉ ODBORY A UMELECKÉ ODBORY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
A ICH ŠPECIALIZÁCIE

1 PRÍRODNÉ VEDY
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY

11 MATEMATIKA
11-01-9 matematická logika a základy matematiky
11-02-9 algebra a teória čísel
11-04-9 matematická analýza
11-06-9 pravdepodobnosť a matematická štatistika
11-07-9 numerická analýza a vedecko-technické

výpočty
11-11-9 diskrétna matematika
11-14-9 aplikovaná matematika
11-16-9 geometria a topológia
11-17-9 teória vyučovania matematiky

11 FYZIKA
11-21-9 všeobecná fyzika a matematická fyzika
11-22-9 fyzika kondenzovaných látok a akustika
11-23-9 kvantová elektronika a optika
11-24-9 jadrová a subjadrová fyzika
11-25-9 fyzika plazmy
11-40-9 astronómia
11-41-9 astrofyzika
11-45-9 geofyzika
11-55-9 meteorológia a klimatológia
11-56-9 chemická fyzika (aj pre chemické vedy)
11-57-9 biofyzika

(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke a chemické vedy)

11-65-9 teória vyučovania fyziky

11 INFORMATIKA
11-80-9 teoretická informatika
11-81-9 teória vyučovania informatiky

12 GEOLOGICKÉ VEDY
12-01-9 geológia
12-02-9 hydrogeológia
12-03-9 inžinierska geológia
12-04-9 ložisková geológia, ekonomická geológia
12-05-9 geochémia
12-07-9 mineralógia
12-11-9 aplikovaná geofyzika
12-20-9 paleontológia
12-25-9 petrológia
12-26-9 tektonika

13 GEOGRAFICKÉ VEDY
13-01-9 fyzická geografia a geoekológia
13-02-9 humánna geografia
13-03-9 regionálna geografia
13-05-9 kartografia a geoinformatika

13-06-9 historická geografia
13-07-9 politická geografia
13-09-9 demografia

14 CHEMICKÉ VEDY
14-01-9 anorganická chémia
14-02-9 organická chémia
14-03-9 analytická chémia
14-04-9 fyzikálna chémia
14-05-9 makromolekulová chémia
14-07-9 jadrová chémia
14-10-9 biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické,

veterinárne a poľnohospodársko-lesnícke ve-
dy)

15 BIOLOGICKÉ VEDY
15-01-9 všeobecná biológia

(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-02-9 molekulárna biológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-03-9 genetika
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-05-9 fyziológia rastlín
15-06-9 zoológia
15-07-9 botanika
15-08-9 hydrobiológia
15-09-9 entomológia
15-10-9 mikrobiológia

(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-11-9 virológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-12-9 parazitológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-13-9 mykológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-14-9 onkológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-15-9 imunológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-16-9 antropológia
(aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)

Príloha č. 1
k vyhláške č. 131/1997 Z. z.
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15-17-9 fyziológia živočíchov
(aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-21-9 ekológia
(aj pre poľnohospodársko-lesnícke a veteri-
nárne vedy)

15-25-9 pedológia
(aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)

15-26-9 etológia
(aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)

2, 3 TECHNICKÉ VEDY

21 BANÍCTVO
21-02-9 banské meračstvo a geodézia
21-04-9 dobývanie ložísk nerastov a geotechnika
21-05-9 riadenie procesov získavania a spracovania

surovín
21-06-9 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕ-

tanie
21-21-9 banská geológia a geologický prieskum
21-32-9 mineralurgia a environmentálne technológie

22 HUTNÍCTVO
22-01-9 hutníctvo kovov
22-02-9 chemická metalurgia
22-03-9 fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

23 STROJÁRSTVO
23-01-9 časti a mechanizmy strojov
23-02-9 dopravné stroje a zariadenia

(aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)
špecializácie:
– motorové vozidlá a lode
– stavebné a poľnohospodárske stroje (mo-

bilné)
– dopravné a manipulačné zariadenia
– koľajové vozidlá

23-03-9 výrobné stroje a zariadenia
23-04-9 energetické stroje a zariadenia

špecializácie:
– hydraulické stroje a zariadenia
– tepelná energetika (aj pre hutníctvo a sta-

vebníctvo)
– spaľovacie motory

23-07-9 strojárske technológie a materiály
špecializácie:
– obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava
– zváranie, zlievanie a prášková metalurgia
– príprava a spracovanie kovových a nekovo-

vých materiálov
– automatizované riadenie výrobných a tech-

nologických procesov
23-21-9 stroje a zariadenia pre chemický a potravi-

nársky priemysel
23-24-9 stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel

(koža, sklo, guma, drevo, textil)
23-45-9 bezpečnosť technických systémov a bezpeč-

nosť práce

25 INFORMATIKA A VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
25-11-9 aplikovaná informatika
25-21-9 počítačové prostriedky a systémy

25-31-9 programové a informačné systémy
25-41-9 umelá inteligencia

26 ELEKTROTECHNIKA
26-02-9 teoretická elektrotechnika
26-13-9 elektronika

špecializácie:
– rádioelektronika
– mikroelektronika
– optoelektronika
– vákuová elektronika a technika

26-27-9 telekomunikácie
26-32-9 silnoprúdová elektrotechnika

špecializácie:
– elektrické pohony
– elektrické stroje a prístroje
– výkonová elektronika
– elektrická trakcia

26-34-9 elektroenergetika
špecializácie:
– technika vysokých napätí
– výroba a rozvod elektrickej energie
– elektrotepelná technika
– svetelná technika

26-35-9 elektrotechnológia a materiály

28, 29 CHEMICKÁ TECHNOLÓGIA
28-02-9 anorganická technológia a materiály
28-04-9 organická technológia a technológia palív
28-11-9 technológia makromolekulových látok
28-30-9 chemické inžinierstvo a riadenie procesov
28-95-9 chémia a technológia životného prostredia
29-01-9 chémia a technológia požívatín
29-07-9 biotechnológia

33 DREVÁRSKE VEDY
33-01-9 technológia spracovania dreva
33-38-9 štruktúra a vlastnosti dreva
33-39-9 konštrukcie a procesy výroby drevárskych vý-

robkov

35,36 STAVEBNÍCTVO
35-01-9 architektúra
35-02-9 urbanizmus
36-01-9 teória a konštrukcie pozemných stavieb
36-02-9 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
36-03-9 technológia stavieb
36-05-9 zdravotnícko-technické stavby
36-30-9 hydrotechnika

37 DOPRAVA A SPOJE
37-01-9 dopravná a spojová technológia

špecializácie:
– dopravná technológia
– spojová technológia
– dopravné a spojové systémy

38 AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE
38-01-9 automatizácia a riadenie

špecializácie:
– technická kybernetika
– riadenie procesov
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– robotika
– senzorika

39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ VEDY
39-01-9 aplikovaná mechanika

špecializácie:
– mechanika tuhých a poddajných telies
– mechanika tekutín
– termomechanika

39-03-9 materiálové inžinierstvo a medzné stavy ma-
teriálov

39-13-9 náuka o nekovových materiáloch a staveb-
ných hmotách

39-15-9 environmentalistika
39-25-9 jadrová energetika
39-31-9 geodézia a geodetická kartografia
39-41-9 hydrológia a vodné hospodárstvo
39-51-9 mechatronika
39-52-9 bionika a biomechanika

(aj lekárske a biologické vedy)
39-71-9 meracia technika
39-75-9 metrológia
39-76-9 inžinierstvo kvality produkcie
39-81-9 súdne inžinierstvo

špecializácie:
– doprava
– stavebníctvo
– strojárstvo
– elektrotechnika

41 POĽNOHOSPODÁRSKO-LESNÍCKE VEDY
41-01-9 všeobecná rastlinná výroba
41-02-9 špeciálna rastlinná výroba
41-03-9 agrochémia a výživa rastlín
41-04-9 všeobecná zootechnika
41-05-9 špeciálna zootechnika
41-07-9 pestovanie lesa
41-08-9 hospodárska úprava lesov
41-10-9 meliorácie (aj pre stavebníctvo)
41-15-9 technika a mechanizácia poľnohospodárskej

a lesníckej výroby
41-31-9 fyziológia plodín a drevín
41-39-9 lesnícka fytológia
41-42-9 záhradníctvo
41-96-9 krajinné inžinierstvo
41-97-9 ochrana rastlín

43 VETERINÁRNE VEDY
43-01-9 veterinárna morfológia
43-02-9 vnútorné choroby zvierat a farmakológia
43-04-9 veterinárna chirurgia
43-05-9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
43-07-9 infekčné a invázne choroby zvierat
43-11-9 veterinárna fyziológia
43-31-9 hygiena prostredia a potravín

51 LEKÁRSKE VEDY
51-01-9 normálna anatómia, histológia a embryológia
51-02-9 normálna a patologická fyziológia
51-03-9 klinická patofyziológia
51-04-9 farmakológia (aj pre farmaceutické vedy)
51-05-9 vnútorné choroby

špecializácie:

– kardiológia
– gastroenterológia
– nefrológia
– respirológia a TBC
– diabetológia
– endokrinológia
– hematológia – onkológia
– reumatológia

51-06-9 epidemiológia
51-07-9 hygiena
51-08-9 chirurgia

špecializácie:
– urológia
– ortopédia
– plastická chirurgia
– neurochirurgia

51-09-9 röntgenológia a rádiológia
51-10-9 gynekológia a pôrodníctvo
51-11-9 pediatria
51-12-9 neurológia
51-13-9 psychiatria
51-14-9 dermatovenerológia
51-16-9 oftalmológia
51-17-9 stomatológia
51-19-9 otorinolaryngológia
51-21-9 telovýchovné lekárstvo
51-22-9 toxikológia (aj pre farmaceutické vedy)
51-27-9 klinická farmakológia

(aj pre farmaceutické vedy)
51-38-9 ošetrovateľstvo (aj pre sociálne vedy)
51-43-9 verejné zdravotníctvo (aj pre sociálne vedy)
51-44-9 sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy)
51-45-9 nukleárna medicína
51-49-9 anestéziológia a resuscitácia
51-55-9 patologická anatómia, súdne lekárstvo

52 FARMACEUTICKÉ VEDY
52-01-9 farmaceutická chémia
52-02-9 farmakognózia
52-03-9 galenická farmácia
52-04-9 kontrola chemických liečiv
52-06-9 sociálna farmácia – lekárenstvo
52-16-9 klinická farmácia

6,7,8 SPOLOČENSKÉ VEDY

61 FILOZOFICKÉ VEDY
61-01-9 systematická filozofia
61-02-9 dejiny filozofie
61-03-9 logika a metodológia vedy
61-31-9 etika

61 TEOLOGICKÉ VEDY
61-61-9 katolícka teológia
61-63-9 evanjelická teológia
61-64-9 pravoslávna teológia

62 EKONOMICKÉ VEDY
62-01-9 ekonomická teória

špecializácie:
– dejiny ekonomických teórií
– hospodárske systémy
– hospodárska politika
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62-02-9 riadenie a plánovanie
62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky

špecializácie:
– ekonomika obchodu a priemyslu
– ekonomika a mamažment poľnohospodárstva,

potravinárstva a lesného hospodárstva
– ekonomika dopravy a spojov

62-04-9 svetová ekonomika
62-05-9 dejiny národného hospodárstva
62-09-9 účtovníctvo
62-11-9 štatistika
62-16-9 poisťovníctvo
62-21-9 medzinárodné ekonomické vzťahy
62-35-9 financie
62-49-9 ekonometria a operačný výskum
62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov
62-90-9 podnikový manažment

67 SOCIÁLNE VEDY
67-01-9 teória a metodológia sociológie
67-02-9 odvetvové sociológie
67-05-9 porovnávacia politológia
67-07-9 teória politiky
67-11-9 prognostika
67-21-9 medzinárodné vzťahy
67-31-9 kulturológia

špecializácia:
– teória a dejiny kultúry

67-41-9 religionistika (aj pre historické a teologické
vedy)

68 PRÁVNE VEDY
68-01-9 dejiny štátu a práva
68-02-9 teória štátu a práva
68-03-9 ústavné právo
68-04-9 správne právo
68-05-9 hospodárske právo a finančné právo
68-06-9 pracovné právo
68-08-9 trestné právo
68-09-9 medzinárodné právo
68-10-9 rímske právo
68-12-9 obchodné právo
68-17-9 občianske právo

71 HISTORICKÉ VEDY
71-01-9 všeobecné dejiny
71-02-9 slovenské dejiny
71-03-9 archeológia
71-04-9 pomocné vedy historické
71-06-9 etnológia (aj pre sociálne vedy)
71-07-9 dejiny vied a techniky
71-09-9 cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

72 INFORMAČNÉ VEDY
72-01-9 teória a dejiny žurnalistiky
72-10-9 knižničná a informačná veda

73 FILOLOGICKÉ VEDY
73-01-9 všeobecná jazykoveda
73-02-9 porovnávacia indoeurópska jazykoveda
73-03-9 slovenský jazyk
73-09-9 slavistika – slovanské jazyky

73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
špecializácie:
– anglistika
– germanistika
– nederlandistika
– nordistika
– romanistika
– hungaristika a ugrofinistika
– klasické jazyky
– orientalistika

73-31-9 translatológia

74 VEDY O ŠPORTE
74-02-9 športová kinantropológia
74-03-9 športová edukológia
74-04-9 športová humanistika

75 PEDAGOGICKÉ VEDY
75-01-9 pedagogika
75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzde-

lávacej a odbornej povahy
špecializácie:
– teória vyučovania slovenského jazyka
– teória vyučovania slovenskej literatúry
– teória vyučovania technických odborných

predmetov
– teória vyučovania cudzích jazykov
– teória vyučovania biológie
– teória vyučovania chémie
– teória vyučovania geografie
– teória vyučovania hudobnej výchovy
– teória vyučovania výtvarnej výchovy
– teória vyučovania predmetov na 1. stupni

základných škôl
75-18-9 špeciálna pedagogika
75-20-9 logopédia
75-22-9 andragogika
75-56-9 technológia vzdelávania
75-61-9 sociálna práca

77 PSYCHOLOGICKÉ VEDY
77-01-9 psychológia

špecializácie:
– vývinová psychológia
– forézna psychológia
– psychológia osobnosti

77-04-9 všeobecná psychológia
77-05-9 klinická psychológia
77-06-9 sociálna psychológia
77-07-9 poradenská psychológia
77-08-9 pedagogická psychológia
77-09-9 pracovná psychológia

81 VEDY O UMENÍ
81-01-9 estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické

vedy)
81-02-9 literárna veda
81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry
81-04-9 slavistika – slovanské literatúry
81-05-9 teória literatúry a dejiny konkrétnych národ-

ných literatúr
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špecializácie:
– anglická a americká literatúra
– germánske literatúry
– maďarská literatúra
– nizozemská literatúra
– orientálne literatúry
– škandinávske literatúry
– románske literatúry
– menej známe literatúry

81-20-9 teória a dejiny výtvarných umení
81-23-9 teória a dejiny hudby
81-27-9 teória a dejiny divadla
81-31-9 teória a dejiny umenia

špecializácie:
– teória a dejiny hudobnej a tanečnej vedy
– teória a dejiny filmovej a televíznej vedy

81-41-9 produkcia a manažment filmovej a televíznej
tvorby

81-51-9 teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

82 UMELECKÉ ODBORY
82-11-9 hudobné umenie

špecializácie:
– hudobná interpretácia
– skladba a dirigovanie

82-12-9 tanečné umenie
82-13-9 divadelné umenie

špecializácie:
– réžia
– dramaturgia
– herectvo
– scénografia
– kostýmové výtvarníctvo
– bábkarská tvorba

82-14-9 filmové a televízne umenie
špecializácie:
– filmová a televízna réžia
– dokumentárna tvorba

– kamera
– strihová skladba
– dramaturgia a scenáristika
– animovaná tvorba

82-16-9 výtvarné umenie
špecializácie:
– voľná výtvarná tvorba
– úžitková tvorba

82-21-9 dizajn

91 VOJENSKÉ VEDY
91-01-9 národná a medzinárodná bezpečnosť
91-02-9 všeobecné otázky vojenského umenia
91-03-9 operačné a bojové použitie pozemného vojska
91-04-9 operačné a bojové použitie letectva a proti-

vzdušnej obrany
91-05-9 vojenský manažment
91-06-9 výzbroj a technika pozemného vojska
91-07-9 výzbroj a technika letectva
91-08-9 výzbroj a technika protivzdušnej obrany
91-09-9 vojenské spojovacie a informačné systémy
91-10-9 vojenská logistika
91-23-9 vojenská doprava a vojenské stavby
91-61-9 vojenské zdravotníctvo
91-63-9 teória vyučovania vojensko-odborných pred-

metov
91-67-9 vojenská psychológia
91-68-9 vojenská pedagogika

92 POLICAJNÉ VEDY
92-01-9 teória policajných vied
92-60-9 policajný manažment, sociológia, psychológia

a etika
92-63-9 teória vyučovania špeciálnych policajných

predmetov
92-65-9 kriminológia, kriminalistika
92-67-9 právne vedy v policajných činnostiach
92-71-9 technické systémy a prostriedky policajných

činností
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V ZO R
(1. strana autoreferátu)

........................................................................................................

(vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ak sa nečlení na fakulty,
ktorá je oprávnená rozhodovať o udelení vedecko-akademickej

hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti v danom odbore
doktorandského štúdia)

Meno a priezvisko
(doktoranda alebo predkladateľa dizertačnej práce bez predchádzajúceho absolvovania

doktorandského štúdia podľa § 22c zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov)

Autoreferát dizertačnej práce

................................................................................................

(názov dizertačnej práce)

na získanie ..........................................................
(vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor
alebo umelecko-akademickej hodnosti artis doctor)

v odbore doktorandského štúdia:
.....................   ......................................................
(číslo odboru)    (názov odboru doktorandského štúdia)

v špecializácii: ........................................................................................................

Miesto a dátum: ..................................................

Príloha č. 2
k vyhláške č. 131/1997 Z. z.
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(2. strana autoreferátu)

Dizertačná práca bola vypracovaná ..............................................................................................................

(napr. v dennej forme doktorandského štúdia alebo v externej forme doktorandského štúdia, alebo bez absolvovania
doktorandského štúdia podľa § 22c zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)

na ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(názov pracoviska, na ktorom bola vypracovaná dizertačná práca)

Predkladateľ: ..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

(meno a priezvisko predkladateľa a adresa jeho pracoviska )

Školiteľ: ..................................................

..................................................

Oponenti: ..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
(meno a priezvisko oponenta s uvedením jeho titulov a hodností
a názov ustanovizne, s ktorou je oponent v pracovnom pomere)

Autoreferát bol rozoslaný: ..................................................
  (uviesť dátum rozoslania)

Obhajoba dizertačnej práce sa koná ..................... o ............. h
pred komisiou pre obhajobu dizertačnej práce v odbore doktorandského štúdia vymenovanou predsedom
spoločnej odborovej komisie ........................................
                                  (uviesť dátum vymenovania)

.....................   .................................................................................................................................................
(číslo odboru)    (názov odboru doktorandského štúdia)

špecializácia: ...................................................................................................................................................

na ....................................................................................................................................................................
(presná adresa miesta konania obhajoby dizertačnej práce)

Predseda spoločnej odborovej komisie:
..........................................................................
(meno a priezvisko s uvedením titulov a hodností
a presná adresa jeho zamestnávateľa)
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