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Na organiza né zabezpe enie dennej formy doktorandského štúdia na Fakulte telesnej 
výchovy a športu v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o vysokých školách“) a 
na vykonanie tých ustanovení Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave a 
Fakulty telesnej výchovy a športu ( alej len „FTVŠ UK“), ktoré sa vz ahujú na doktorandské 
štúdium, vydávam toto usmernenie: 

l. 1 
Základné ustanovenia 

(1) Doktorand dennej formy štúdia ( alej len „doktorand“) je povinný rešpektova  všetky 
príkazy a nariadenia dekana fakulty, prodekana fakulty pre doktorandské štúdium, 
vedúceho katedry, na  ktorú je zaradený a prideleného školite a, pokia  tieto nie sú 
v rozpore so zákonom o vysokých školách, študijným poriadkom Univerzity Komenského 
v Bratislave a FTVŠ UK, vnútornými predpismi a pokynmi rektora Univerzity 
Komenského a dekana FTVŠ UK, ktoré sa vz ahujú na doktorandské štúdium. 

(2) Doktorandské štúdium je 3. stupe  vysokoškolského štúdia, a preto sa riadi Študijným 
poriadkom Univerzity Komenského a FTVŠ UK. Akademický rok za ína 1. septembra a 
kon í 31. augusta bežného roka. S výnimkou zimných a letných prázdnin sú doktorandi 
povinní zdržiava  sa v ase ur enom dekanom fakulty na pracovisku. O ich innosti mimo 
pracoviska rozhoduje po konzultácii s prideleným školite om vedúci katedry, na ktorú je 
doktorand zaradený. 

l. 2 
Základné povinnosti  

(2) Doktorand je povinný do 25. júna bežného roka predloži  na referát pre vedu, výskum a 
doktorandské štúdium FTVŠ UK vyplnený Záznam o pride ovaní kreditov 
v doktorandskom štúdiu, index a všetky doklady potrebné na postup do alšieho ro níka a 
v spolupráci so  školite om do 31. augusta bežného roka vypracova  ro né hodnotenie. 

(3) Doktorand je povinný najneskôr do 5. septembra bežného roka v každom roku štúdia 
zakúpi  si na referáte pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FTVŠ UK valida nú
známku na preukaz ISIC, resp. pod a potreby si necha  vyhotovi  nový preukaz ISIC. 

(4) Bezprostredne po ukon ení dennej formy štúdia je doktorand povinný vráti  do knižnice 
FTVŠ UK všetku zapoži anú literatúru. 

(5) Doktorand je povinný v každom semestri každého akademického roka vykonáva
pedagogickú innos  v rozsahu 4 hodiny týždenne. Vo výnimo ných prípadoch môže by
pedagogická innos  po súhlase prodekana fakulty pre doktorandské štúdium nahradená 
inou innos ou odborného charakteru. 

l. 3
Vycestovanie

(1) Pri vycestovaní je doktorand povinný vyplni  Dohodu o vykonaní práce. Pri vycestovaní 
do zahrani ia sa navyše riadi pokynmi k zahrani ným pracovným cestám. Potrebné tla ivá
a informácie získa na referáte vedy, výskumu a doktorandského štúdia FTVŠ UK. 



(2) Pri vycestovaní do zahrani ia si doktorand môže na referáte vedy, výskumu a 
doktorandského štúdia FTVŠ UK zapoži a  fakultnú kartu poistenca. 

l. 4 
Ubytovanie

(1) Právo na ubytovanie v Študentskom domove má len doktorand prijatý na dennú formu 
doktorandského štúdia v riadnom termíne. Dodato ne prijatý doktorand toto právo 
zaru ené nemá. 

(2) Ak je doktorand ubytovaný v Študentskom domove, jeho právo na ubytovanie kon í d om 
ukon enia štúdia, t. j. po 3 rokoch, resp. po obhájení dizerta nej práce pred uplynutím 
trojro ného obdobia. 

Závere né ustanovenie 
Toto opatrenie sa vz ahuje na všetkých doktorandov dennej formy štúdia na FTVŠ UK. 

V Bratislave 15. novembra 2007    Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
         dekan FTVŠ UK 


