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V súlade s ustanovením § 28 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“ v príslušnom gramatickom tvare) a čl. 21 ods. 11 Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, vydáva dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „FM UK“) túto smernicu (ďalej len „smernica“ v príslušnom 

gramatickom tvare). 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje a špecifikuje aktivity a výstupy vedeckej časti doktorandského štúdia 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. 

 

Prvá časť 

Vedecká časť doktorandského štúdia 

 

Čl. 2 

Individuálny študijný plán doktoranda 

 

(1) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti.1 

(2) Individuálny študijný plán doktoranda2 zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie 

odborovej komisii.3 

 

Čl. 3 

Obsah vedeckej časti doktorandského štúdia 

 

(1) Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej 

práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.4 

(2) Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.5 

(3) Obsahom vedeckej časti doktorandského štúdia je najmä: 

a. všeobecná metodológia vedeckého výskumu, 

b. konkrétne metódy a techniky výskumu vhodné pre študijný odbor Ekonómia 

a manažment, 

c. formulácia vedeckého cieľa výskumu, 

d. realizácia vlastného výskumu, 

e. spracovanie a interpretácia vlastných výsledkov vedeckého výskumu, 

f. identifikácia aplikácie výskumu v manažérskej praxi, 

g. prezentácia a publikovanie výsledkov vedeckej práce. 

 

 

 

 
1 § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
2 Príloha 1 tejto smernice. 
3 § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
4 § 54 ods. 10 zákona o vysokých školách. 
5 § 54 ods. 10 zákona o vysokých školách. 



 

Čl. 4 

Výstupy a počet kreditov za vedeckú časť doktorandského štúdia 

 

(1) Za vedeckú časť doktorandského štúdia má doktorand získať v priebehu štúdia 

minimálne 100 kreditov. 

(2) Ako podmienka úspešnej obhajoby dizertačnej práce sa požaduje minimálne jedna 

publikácia kategórie A alebo dve publikácie kategórie B6. 

(3) Doktorand v publikáciách kategórií A a B uvedie školiteľa, prípadne ďalších 

akademických pracovníkov príslušnej katedry FM UK, ktorí sa spolupodieľajú na riešení 

danej výskumnej úlohy, s podielom minimálne 51 percent, z dôvodu započítania 

publikácie v rámci posudzovania vnútorného systému a/alebo v rámci akreditácie 

študijných programov.7 

 

Druhá časť 

Minimálne aktivity a výstupy za vedeckú časť doktorandov študujúcich v dennej forme 

štúdia 

 

Čl. 5 

Minimálne aktivity a výstupy v prvom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v prvom roku štúdia v dennej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. participácia na seminároch k metódam vedeckej práce8, 

b. príprava projektu Grant Univerzity Komenského v Bratislave9, 

c. aktívna účasť na domácej doktorandskej konferencii, 

d. prezentácia postupu spracovania témy dizertačnej práce v rámci zimného 

kolokvia (podľa ustanovení piatej časti tejto smernice). 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v prvom roku štúdia v dennej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v zborníku z domácej doktorandskej konferencie, 

b. podanie žiadosti o Grant Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 
6 Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie publikačného výstupu do kategórií A a B je uvedený v Prílohe 2 

tejto smernice. 
7 Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“ v príslušnom gramatickom tvare) vnútorný 

systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 

prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v príslušnom študijnom 

odbore. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 5 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality štandardy pre študijný program 

sa zameriavajú na úroveň tvorivej činnosti vysokej školy v príslušnom študijnom odbore. 
8 V rámci povinných predmetov Metodológia vedeckej práce a písanie článkov I, II. Za tieto predmety budú kredity 

udelené iba v prípade, že za publikáciu vytvorenú v rámci tohto predmetu získa doktorand minimálne 8 kreditov. 
9 Granty Univerzity Komenského v Bratislave sú zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých 

projektov doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia. Viď. vnútorný predpis č. 23/2017 Smernica rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave. 



 

Čl. 6 

Minimálne aktivity a výstupy v druhom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v druhom roku štúdia v dennej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. príprava projektu Grant Univerzity Komenského v Bratislave 

b. riešenie projektu v rámci Grantu Univerzity Komenského v Bratislave (z prvého 

roka štúdia) a/alebo participácia na výskumnom projekte vedenom školiteľom, 

c. účasť na zahraničnej študijnej mobilite v rámci mobilitných programov 

Erasmus+, Slovenskej akademickej informačnej agentúry a ďalších, 

d. aktívna účasť na zahraničnej konferencii, 

e. prezentácia projektu dizertačnej práce10 v rámci zimného kolokvia (podľa 

ustanovení piatej časti tejto smernice), 

f. podanie prihlášky na dizertačnú skúšku (v termíne do 31. januára). 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v druhom roku štúdia v dennej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v časopise vydávanom na FM UK a/alebo publikovaný 

príspevok v indexovanom11 zborníku, časopise, 

b. publikovaný príspevok v indexovanom časopise, zborníku zo zahraničnej 

konferencie, 

c. podanie žiadosti o Grant Univerzity Komenského v Bratislave, 

d. úspešné obhájenie projektu dizertačnej práce v rámci dizertačnej skúšky. 

 

Čl. 7 

Minimálne aktivity a výstupy v treťom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v treťom roku štúdia v dennej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. riešenie projektu v rámci Grantu Univerzity Komenského v Bratislave (z druhého 

roka štúdia) a/alebo participácia na výskumnom projekte vedenom školiteľom, 

b. účasť na zahraničnej študijnej mobilite v rámci mobilitných programov 

Erasmus+, Slovenskej akademickej informačnej agentúry a ďalších – v prípade, 

že sa neuskutočnila v druhom roku štúdia, 

c. aktívna účasť na významnej domácej a/alebo zahraničnej konferencii, 

d. predobhajoba dizertačnej práce v rámci zasadnutia katedry, na ktorej je doktorand 

zaradený (v termíne do 30. apríla)12, 

 
10 Čl. 29 ods. 14 Čl. 30 ods. 2 vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave: Projekt dizertačnej práce 

obsahuje: 

a) ciele dizertačnej práce, 

b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce, 

c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce, 

d) analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a 

e) stav rozpracovanosti dizertačnej práce. 
11 Príspevok indexovaný v scientometrických databázach Web of Science a/alebo Scopus. 



 

e. podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce (v termíne 

do 15. februára13). 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v treťom roku štúdia v dennej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v časopise vydávanom na FM UK a/alebo publikovaný 

príspevok v indexovanom zborníku, časopise, 

b. publikovaný príspevok v indexovanom časopise, zborníku z významnej domácej 

a/alebo zahraničnej konferencie v etape indexácie, revízie a opakovaného 

predloženia, 

c. úspešná obhajoba dizertačnej práce14. 

 

Tretia časť 

Minimálne aktivity a výstupy za vedeckú časť doktorandov študujúcich v externej forme 

štúdia 

 

Čl. 8 

Minimálne aktivity a výstupy v prvom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v prvom roku štúdia v externej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. participácia na workshopoch k metódam vedeckej práce organizovanými FM UK, 

b. aktívna účasť na domácej doktorandskej konferencii. 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v prvom roku štúdia v externej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v zborníku z domácej doktorandskej konferencie. 

 

Čl. 9 

Minimálne aktivity a výstupy v druhom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v druhom roku štúdia v externej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. vypracovanie projektu dizertačnej práce15, 

 
12 Čl. 15 ods. 6 vnútorného predpisu č. 2/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
13 Čl. 30 ods. 2 vnútorného predpisu č. 20/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave: Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej 

práce sa podáva v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť 

najneskôr v deň ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. 
14 Podľa ustanovenia č. 3 ods. 3 vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, 

uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, 

dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti 

výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým 

stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. 



 

b. práca na príspevku vychádzajúcom zo spracovania problematiky v rámci projektu 

dizertačnej práce, 

c. odporúčaná účasť na zahraničnej stáži v rámci mobilitných programov, 

d. podanie prihlášky na dizertačnú skúšku (v termíne do 15. júna). 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v druhom roku štúdia v externej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. prezentácia projektu dizertačnej práce v rámci letného kolokvia (podľa ustanovení 

piatej časti tejto smernice), 

b. publikovaný príspevok v časopise vydávanom na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Fakulte managementu a/alebo publikovaný príspevok 

v indexovanom16 zborníku, časopise. 

 

Čl. 10 

Minimálne aktivity a výstupy v treťom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v treťom roku štúdia v externej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. príprava na dizertačnú skúšku, 

b. aktívna účasť na významnej domácej a/alebo zahraničnej konferencii, 

c. odporúčaná účasť na zahraničnej stáži v rámci mobilitných programov v prípade, 

že sa neuskutočnila v druhom roku štúdia. 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v treťom roku štúdia v externej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v časopise vydávanom na FM UK a/alebo publikovaný 

príspevok v indexovanom17 zborníku, časopise, 

b. úspešné obhájenie projektu dizertačnej práce v rámci dizertačnej skúšky. 

 

Čl. 11 

Minimálne aktivity a výstupy v štvrtom roku štúdia 

 

(1) Aktivity, ktoré musí doktorand v štvrtom roku štúdia v externej forme štúdia uskutočniť, 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. aktívna účasť na významnej domácej a/alebo zahraničnej konferencii, 

b. vypracovanie dizertačnej práce, 

c. predobhajoba dizertačnej práce v rámci zasadnutia katedry, na ktorej je doktorand 

zaradený (v termíne do 30. apríla)18, 

 
15 Čl. 29 ods. 14 Čl. 30 ods. 2 vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave: Projekt dizertačnej práce 

obsahuje: 

a) ciele dizertačnej práce, 

b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce, 

c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce, 

d) analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a 

stav rozpracovanosti dizertačnej práce. 
16 Príspevok indexovaný v scientometrických databázach Web of Science a/alebo Scopus. 
17 Príspevok indexovaný v scientometrických databázach Web of Science a/alebo Scopus. 



 

d. podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce (v termíne 

do 25. februára19). 

(2) Výstupy, ktoré musí doktorand v štvrtom roku štúdia v externej forme štúdia preukázať 

sú minimálne v nasledujúcej skladbe: 

a. publikovaný príspevok v časopise vydávanom na FM UK a/alebo publikovaný 

príspevok v indexovanom zborníku, časopise, 

b. publikovaný príspevok v indexovanom časopise, zborníku z významnej domácej 

a/alebo zahraničnej konferencie v etape indexácie, revízie a opakovaného 

predloženia, 

c. úspešná obhajoba dizertačnej práce20. 

 

Štvrtá časť 

Predobhajoba dizertačnej práce 

 

Čl. 12 

Požiadavky na dizertačnú prácu v rámci jej predobhajoby 

 

(1) Dizertačná práca predložená na jej predobhajobu musí byť spracovaná v súlade 

s vnútrouniverzitnou legislatívou21 a s preukázateľnou pridanou hodnotou pre vedu, 

výskum, prax a pedagogickú činnosť. 

 

Čl. 13 

Organizačné zabezpečenie predobhajoby dizertačnej práce 

 

(1) Predobhajoba dizertačnej práce sa uskutočňuje v rámci zasadnutia katedry, na ktorej 

je doktorand zaradený. 

(2) Na zasadnutie katedry, ktorého bodom programu je predobhajoba dizertačnej práce (ďalej 

len „rozšírené zasadnutie katedry“ v príslušnom gramatickom tvare) je prizývaný 

školiteľ, ak nie je členom katedry, prípadne ďalšie osoby, ktoré určí vedúci katedry.22 

 
18 Čl. 15 ods. 6 vnútorného predpisu č. 2/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
19 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce sa podáva v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa obhajoba 

dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. 
20 Podľa ustanovenia č. 3 ods. 3 vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, 

uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, 

dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti 

výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým 

stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. 
21 Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite 

Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
22 Čl. 15 ods. 7 vnútorného predpisu č. 2/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 



 

(3) Na rozšírenom zasadnutí katedry musí byť prítomná minimálne nadpolovičná väčšina 

všetkých členov pléna katedry, v opačnom prípade je rozšírené zasadnutie neuznášania 

schopné.23 

(4) Doktorand predloží na katedru dizertačnú prácu v termíne dohodnutom s vedúcim 

katedry a školiteľom. 

(5) Vedecký tajomník katedry zabezpečí distribúciu predloženej dizertačnej práce členom 

katedry, prípadne ďalším osobám, ktoré určí vedúci katedry. 

(6) Vedecký tajomník katedry zabezpečí spísanie zápisnice, v ktorej musí byť explicitne 

uvedené stanovisko katedry, či predloženú dizertačnú prácu: 

a. odporučí na obhajobu bez pripomienok, 

b. odporučí na obhajobu po zapracovaní naformulovaných pripomienok, 

c. neodporučí na obhajobu. 

(7) Vedecký tajomník katedry zápisnicu odovzdá: 

a. predsedovi odborovej komisie, 

b. referátu doktorandského štúdia, 

c. doktorandovi. 

 

Čl. 14 

Priebeh predobhajoby dizertačnej práce 

 

(1) Doktorand vo svojom úvodnom vystúpení stručne informuje o cieľoch dizertačnej práce 

(hlavný cieľ a parciálne ciele), použitých metódach vedeckej práce a výsledkoch, 

ku ktorým v rámci riešenia problematiky dospel. 

(2) Školiteľ vo svojom vystúpení zhodnotí priebeh štúdia doktoranda a poukáže na zreteľa 

hodné skutočnosti jeho vedecko-výskumnej činnosti. 

(3) V diskusii sa jednotliví členovia katedry (prípadne ďalšie prítomné osoby prítomné 

na rozšírenom zasadnutí katedry) vyjadria k predloženej dizertačnej práci, pričom kladú 

dôraz na: 

a. zhodnotenie náročnosti naformulovaného hlavného cieľa a parciálnych cieľov, 

b. metodiku dizertačnej práce a použité metódy vedeckej práce, 

c. dosiahnuté výsledky a ich prínos pre vedu, výskum, prax a pedagogickú činnosť. 

(4) Vedúci katedry po ukončení diskusie sformuluje záverečné zhodnotenie predloženej 

dizertačnej práce, ktoré bude obsahom zápisnice z rozšíreného zasadnutia katedry podľa 

ustanovenia čl. 14 ods. 6 tejto smernice. 

 

Piata časť 

Kolokviá doktorandov na FM UK 

 

Čl. 15 

Cieľ kolokvia doktorandov na FM UK 

 

(1) Cieľom kolokvia doktorandov na FM UK (ďalej len „kolokvium“ v príslušnom 

gramatickom tvare) je najmä: 

 
23 Čl. 15 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 



 

a. podporiť doktoranda dostatočne včas v kvalitnej príprave spracovania témy 

dizertačnej práce, 

b. zabezpečiť oboznámenie sa akademickej obce FM UK s výskumnou činnosťou 

doktoranda a jeho dizertačnou prácou, 

c. podnietiť vedecko-výskumnú spoluprácu v rámci fakulty, vrátane 

interdisciplinárnych projektových tímov. 

 

Čl. 16 

Povinnosti doktorandov vo vzťahu k účasti na kolokviu 

 

(1) Obsahom minimálnych aktivít a výstupov za vedeckú časť doktorandského štúdia 

požadovaných od doktorandov podľa ustanovení druhej a tretej časti tejto smernice 

je predovšetkým prezentácia postupu spracovania témy dizertačnej práce v rámci 

kolokvia. 

(2) Doktorandi študujúci v dennej forme štúdia sú povinní prezentovať výsledky svojej 

vedeckej a tvorivej činnosti v rámci tzv. zimných kolokvií v prvom a druhom roku štúdia. 

(3) Požiadavky, ktoré sú stanovené pre prezentáciu postupu spracovania témy dizertačnej 

práce pre doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia v prvom roku štúdia obsahujú 

predovšetkým: 

a. spracovaný rešerš problematiky a zoznam bibliografických odkazov 

pre dizertačnú prácu (minimálne 40 najvýznamnejších zdrojov s prevahou 

článkov v časopisoch indexovaných v renomovaných databázach a monografií 

publikovaných v posledných piatich rokoch), 

b. formuláciu výskumných otázok a hypotéz dizertačnej práce na základe prehľadu 

súčasného stavu riešenej problematiky doma a v zahraničí, 

c. rámcový návrh empirického výskumu – návrh výskumného súboru a metód 

získavania a vyhodnocovania dát. 

(4) Požiadavky, ktoré sú stanovené pre prezentáciu postupu spracovania témy dizertačnej 

práce pre doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia v druhom roku štúdia obsahujú 

predovšetkým: 

a. predbežnú verziu prvej kapitoly dizertačnej práce s názvom „Súčasný stav 

riešenej problematiky doma a v zahraničí“, 

b. finálnu verziu metodiky empirického výskumu (metodika dizertačnej práce 

a vedecké metódy skúmania) – výskumný súbor, metódy získavania 

a vyhodnocovania dát, pracovné postupy a harmonogram zberu a spracovania dát. 

(5) Doktorandi študujúci v externej forme štúdia sú povinní prezentovať výsledky svojej 

vedeckej a tvorivej činnosti v rámci tzv. letného kolokvia v druhom roku štúdia. 

(6) Požiadavky, ktoré sú stanovené pre prezentáciu postupu spracovania témy dizertačnej 

práce pre doktorandov študujúcich v externej forme štúdia v druhom roku štúdia 

obsahujú predovšetkým: 

a. spracovaný rešerš problematiky a zoznam bibliografických odkazov 

pre dizertačnú prácu (minimálne 50 najvýznamnejších zdrojov s prevahou 

článkov v časopisoch indexovaných v renomovaných databázach a monografií 

publikovaných v posledných piatich rokoch, 

b. spracovanú osnova prvej kapitoly dizertačnej práce s názvom „Súčasný stav 

riešenej problematiky doma a v zahraničí, 



 

c. formuláciu výskumných otázok a hypotéz dizertačnej práce na základe prehľadu 

súčasného stavu riešenej problematiky doma a v zahraničí, 

d. finálnu verziu metodiky empirického výskumu (metodika dizertačnej práce 

a vedecké metódy skúmania) – výskumný súbor, metódy získavania 

a vyhodnocovania dát, pracovné postupy a harmonogram zberu a spracovania dát, 

e. definovanie pridanej hodnoty, ktorú má dizertačná práca priniesť v oblasti 

vedeckého poznania, ako aj v oblasti manažérskej práce. 

(7) Doktorand odošle pripravenú prezentáciu24 e-mailom minimálne sedem pracovných dní 

pred plánovaným termínom konania kolokvia na Referát doktorandského štúdia FM UK. 

(8) Referát doktorandského štúdia FM UK zabezpečí distribúciu prezentácie všetkým 

účastníkom kolokvia tak, aby sa s ňou mohli vopred oboznámiť. 

 

Čl. 17 

Termíny kolokvií 

 

(1) Kolokvium sa organizuje na úrovni katedier. Viaceré katedry môžu zorganizovať 

spoločné kolokvium. 

(2) Zimné kolokvium sa uskutoční na konci skúškového obdobia zimného semestra 

príslušného akademického roka (t. j. koniec januára, resp. začiatok februára). 

(3) Letné kolokviu sa uskutoční na konci skúškového obdobia letného semestra príslušného 

akademického roka (t. j. koniec mája, resp. začiatok júna). 

 

Čl. 18 

Účastníci kolokvií 

 

(1) Účastníkmi kolokvia s povinnou účasťou sú najmä: 

a. doktorandi študujúci v dennej forme štúdia príslušného roku štúdia (prvého, resp. 

druhého), 

b. školitelia doktorandov prezentujúcich na príslušnom kolokviu, 

c. vybraní vedecko-pedagogickí pracovníci FM UK s pokročilou znalosťou 

metodológie výskumu po dohode s prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské 

štúdium. 

(2) Účastníkmi kolokvia s odporúčanou účasťou sú najmä: 

a. doktorandi študujúci v externej forme štúdia, 

b. školitelia doktorandov príslušnej katedry, resp. školitelia zaoberajúci 

sa príslušnou problematikou, 

c. vedecko-pedagogickí pracovníci FM UK. 

 

Čl. 19 

Organizácia kolokvií 

 

(1) Referát doktorandského štúdia FM UK najneskôr do 30. novembra spracuje zoznam 

doktorandov, ktorí v danom akademickom roku budú aktívne participovať na kolokviách 

v požadovanej štruktúre (meno, priezvisko, rok štúdia, téma dizertačnej práce, katedra, 

 
24 Prezentácia v trvaní približne 15 minút. 



 

na ktorej je doktorand zaradený, školiteľ) a predloží ho prodekanovi pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium. 

(2) Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium najneskôr do 20. decembra pripraví 

návrh harmonogramu kolokvií a prerokuje ho s vedúcimi príslušných katedier 

a školiteľmi príslušných doktorandov. 

(3) Za organizačné zabezpečenie kolokvia (predovšetkým oslovenie a pozvanie účastníkov, 

vedenie zoznamu prezentujúcich doktorandov, zhromaždenie a distribúciu prezentácií, 

evidenciu účasti, materiálno-technické zabezpečenie) zodpovedá Referát doktorandského 

štúdia FM UK. 

(4) Pozvánky odošle Referát doktorandského štúdia FM UK najneskôr do 15. novembra. 

 

Čl. 20 

Priebeh kolokvia 

 

(1) Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium alebo ním poverená osoba vedie 

kolokviu. 

(2) Pred prezentáciou doktoranda uvedie jeho školiteľ stručne tému dizertačnej práce. 

(3) Doktorand odprezentuje výsledky svojej vedeckej a tvorivej činnosti v súlade 

s požiadavkami formálnych a obsahových náležitostí prezentácie. 

(4) Účastníci kolokvia diskutujú o prezentovaných výsledkov dizertačnej práce a formulujú 

odporúčania. 

 

Čl. 21 

Výsledky kolokvia 

 

(1) Výsledkami kolokvia sú predovšetkým odporúčania pre kvalitnú prípravu a spracovanie 

témy dizertačnej práce. 

(2) Zápis z kolokvia pre každého doktoranda spracuje jeho školiteľ alebo ním poverená 

osoba a potvrdí ho prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 

(3) Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium predloží zápisy z príslušného 

kolokvia dekanovi fakulty. 

 

Piata časť 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Výkladom jednotlivých ustanovení tejto smernice a jej priebežnou aktualizáciou 

poverujem prodekanku pre legislatívu a akreditácie. 

(2) Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia zákona o vysokých školách, 

Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, smernice rektora 

o záverečných prácach a ďalších právnych predpisov. 

(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 20. decembra 2019. 

(4) Smernica sa vzťahuje na študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 

a neskôr v študijnom programe so slovenským jazykom poskytovania. 



 

(5) Doba, počas ktorej má doktorand prerušené štúdium25, sa do zohľadňovania aktivít 

a výstupov vedeckej časti štúdia nezohľadňuje. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 20. decembra 2019 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK 

 
25 Čl. 35 a čl. 20 vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 



 

PRÍLOHA 1  ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDA 

 

Školiace pracovisko FM UK (katedra):  

Titul, meno a priezvisko doktoranda:  

Rodený/á:  

Dátum narodenia:  Rodné číslo:  

Miesto narodenia:  Krajina narodenia:  

Adresa trvalého bydliska:  

Korešpondenčná adresa:  

Študijný odbor: Ekonómia a manažment Študijný program: manažment 

Školiteľ:  

Téma dizertačnej práce: 

 

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

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

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

 

Dátum zápisu na štúdium:  Dátum skončenia štúdia:  

 

Ročné hodnotenie doktoranda 

Po prvom roku štúdia 

 

 

 

Dátum:  Podpis školiteľa:  Podpis doktoranda:  

Po druhom roku štúdia 

 

 

 

Dátum:  Podpis školiteľa:  Podpis doktoranda:  

Po treťom roku štúdia 

 

 

 

Dátum:  Podpis školiteľa:  Podpis doktoranda:  

Po štvrtom roku štúdia 

 

 

 

Dátum:  Podpis školiteľa:  Podpis doktoranda:  

 



 

Vedecká časť doktorandského štúdia 

Úloha Termín 

Prvý rok štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý rok štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí rok štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtý rok štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecká časť doktorandského štúdia schválená dňa:  

Školiteľ doktoranda (podpis):  

Predseda odborovej komisie (meno, podpis):  

Doktorand:  

 

 



 

Študijná časť doktorandského štúdia 

Povinné predmety dizertačnej skúšky 

Predmet Termín 

Ekonómia  

Manažment  

Štatistika  

Výberové predmety dizertačnej skúšky 

Predmet Termín 

  

  

 

Termín dizertačnej skúšky:  

 

Pedagogická činnosť a odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou doktoranda 

Úloha Termín Kontrola plnenia 

• Vykonávanie pedagogickej činnosti podľa rozvrhu 

príslušnej katedry (vedenie seminárov/cvičení v rozsahu 

štyri hodiny týždenne) 

  

• Vedenie bakalárskej práce   

• Vypracovanie oponentského posudku na bakalársku prácu   

• Vypracovanie oponentského posudku na diplomovú prácu   

• Funkcia tajomníka v komisiách pre štátne záverečné skúšky 

bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia 

  

• Podporné aktivity v zabezpečení skúšobného obdobia 

pre katedru 

  

•    

•    

•    

•    

•    

 

Študijná časť doktorandského štúdia schválená dňa:  

Školiteľ doktoranda (podpis):  

Predseda odborovej komisie (meno, podpis):  

Doktorand:  



 

PRÍLOHA 2  SPÔSOB APLIKÁCIE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE 

PUBLIKAČNÉHO VÝSTUPU DO KATEGÓRIÍ A A B 

 

Kategória 

výstupu 
Druh výstupu 

A 

• článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej 

databáze Web of Science alebo Scopus ako špičková medzinárodná 

kvalita; zvyčajne sa za špičkovú medzinárodnú kvalitu považuje výstup 

vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF ≥ 0,7 IFM 

• článok v niektorom zborníku svetovej konferencie vydanom 

v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne evidovanom 

v medzinárodnej profesijnej databáze Web of Science alebo Scopus 

• monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve 

(napríklad Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley a pod.) 

• štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie 

vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve 

• kapitola v monografii vydaná v renomovanom zahraničnom 

vydavateľstve 

B 

• článok vo vedeckom časopise evidovanom evidovanom 

v medzinárodnej profesijnej databáze Web of Science alebo Scopus, 

pokiaľ nie je zaradený do kategórie A 

• článok v recenzovanom zborníku zahraničnej konferencie 

s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený 

do kategórie A 

• monografia v svetovom jazyku vydaná v renomovanom vydavateľstve, 

pokiaľ nie je zaradená do kategórie A 



 

PRÍLOHA 3   PRIDELENIE KREDITOV ZA VEDECKÚ ČASŤ 

DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 

Aktivita ECTS kredity 

Publikačné výstupy 

Publikácia v indexovanom časopise v medzinárodnej scientometrickej 

databáze Web of Science alebo Scopus a HI ≥ 10 alebo IF ≥ 0,7 IFM, resp. 

všeobecne výstup kategórie atribútu výstupu A 

50 kreditov 

Publikácia v zahraničnom indexovanom časopise v scientometrických 

databázach Web of Science alebo Scopus 
40 kreditov 

Publikácia v zahraničnom indexovanom zborníku v scientometrických 

databázach Web of Science alebo Scopus 
35 kreditov 

Publikácia v domácom indexovanom časopise v scientometrických 

databázach Web of Science alebo Scopus 
35 kreditov 

Publikácia v domácom indexovanom zborníku v scientometrických 

databázach Web of Science alebo Scopus 
30 kreditov 

Publikácia v zahraničnom recenzovanom a indexovanom časopise v iných 

databázach (DOAJ, EBSCO, EconBiz, ERIH PLUS, Google Scholar, 

zbMATH, ...) 

25 kreditov 

Publikácia v zahraničnom recenzovanom a indexovanom zborníku v iných 

databázach (DOAJ, EBSCO, EconBiz, ERIH PLUS, Google Scholar, 

zbMATH, ...) 

20 kreditov 

Publikácia v recenzovanom vedeckom časopise 10 kreditov 

Publikácia v recenzovanom odbornom časopise alebo recenzovanom zborníku 5 kreditov 

Vystúpenia na vedeckých podujatiach 

Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí alebo v Slovenskej republike, 

výstup ktorého je publikovaný v recenzovanom zborníku (na základe 

preukázania vystúpenia) 

+ 5 kreditov 

k počtu kreditov 

za publikáciu 

Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov, výstup ktorého je publikovaný v zborníku (na základe 

preukázania vystúpenia) 

+ 3 kredity 

k počtu kreditov 

za publikáciu 

Autorstvo/spoluautorstvo učebných textov 

Autorstvo/spoluautorstvo učebného textu v rozsahu viac ako jeden autorský 

hárok26 
10 kreditov 

Autorstvo/spoluautorstvo učebného textu v rozsahu menej ako jeden autorský 

hárok 
5 kreditov 

Aktívna participácia na riešení výskumných projektov 

Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektov APVV alebo medzinárodného 

výskumného projektu 

10 kreditov 

(za každý 

projekt) 

Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektov Granty Univerzity 5 kreditov 

 
26 Príloha č. 4 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti: 

autorský hárok má 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov). 



 

Komenského v Bratislave, projektov VEGA alebo KEGA (za každý 

projekt) 

Ohlasy na publikačné výstupy 

Ohlas evidovaný v citačných databázach SCI, SSCI, SPCI-S, Scopus 5 kreditov 

Ohlas v zahraničí 3 kredity 

Ohlas domáci 1 kredit 

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou 

Člen programového alebo organizačného výboru konferencie alebo tracku 

na konferencii, editovanie a spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie 

(co-editor) 

5 kreditov 

 


