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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK”) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov a § 54 

ods. 4 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“) túto smernicu, ktorou sa 

určujú pravidlá  schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK (ďalej len „pravidlá“). 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor doktorandského štúdia môžu vykonávať učitelia UK 

a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty. Funkciu školiteľa pre témy vypísané 

externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. 

Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade fakulty vedecko-pedagogické 

charakteristiky týchto školiteľov.1 

Čl. 2 

Kvalifikačné predpoklady na funkciu školiteľa 

Funkciu školiteľa môžu vykonávať vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a iní 

odborníci, ktorí sú aktívni vo výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovaní 

jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 

medzinárodného významu, a to 

a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedecko-pedagogickým titulom alebo 

umelecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent, 

b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo 

IIa,  

c) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedeckou hodnosťou DrSc., alebo 

d) iní odborníci, ktorí majú niektorý z vedecko-pedagogických titulov, vedeckých 

kvalifikačných stupňov alebo vedeckých hodností uvedených v písmenách a) až c). 

Čl. 3 

Schvaľovanie školiteľov 

(1) Školiteľov schvaľuje vedecká rada fakulty, na ktorej sa uskutočňuje príslušný 

doktorandský študijný program. Návrh na rokovanie vedeckej rady predkladá 

a) garant doktorandského študijného programu alebo predseda odborovej komisie, ak je 

osoba navrhnutá na funkciu školiteľa zamestnancom fakulty alebo je odborníkom podľa 

čl. 2 písm. d), 

b) štatutárny zástupca externej vzdelávacej inštitúcie, ak je osoba navrhnutá na funkciu 

školiteľa zamestnancom externej vzdelávacej inštitúcie. 

(2) Návrh na schválenie školiteľa obsahuje vedecko-pedagogickú charakteristiku osoby 

navrhnutej na funkciu školiteľa.  

(3) Vedecká rada fakulty môže pri schvaľovaní školiteľov okrem týchto pravidiel uplatniť aj 

svoje špecifické pravidlá, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle fakulty. 

(4) Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného doktorandského 

študijného programu. 

                                                 
1  § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 4 

Výkon funkcie školiteľa 

(1) Povinnosťou školiteľa je najmenej raz za tri roky vypísať tému dizertačnej práce, ktorú 

fakulta alebo externá vzdelávacia inštitúcia ponúkne uchádzačom o doktorandské štúdium.  

(2) Funkcia školiteľa sa vykonáva  

a) v pracovnom pomere s fakultou alebo externou vzdelávacou inštitúciou alebo 

b) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní 

práce alebo dohoda o pracovnej činnosti) uzatvorenej s fakultou alebo externou 

vzdelávacou inštitúciou. 

(3) Výkon funkcie školiteľa sa skončí 

a) vzdaním sa funkcie na vlastnú žiadosť,  

b) odvolaním z funkcie vedeckou radou fakulty; vedecká rada fakulty odvolá školiteľa, ak 

si opakovane neplní povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov UK alebo fakulty, 

c) rozhodnutím externej vzdelávacej inštitúcie, ak ide o školiteľa schváleného externou 

vzdelávacou inštitúciou, 

d) skončením pracovného pomeru s fakultou alebo externou vzdelávacou inštitúciou, ak 

dekan alebo štatutárny orgán externej vzdelávacej inštitúcie nerozhodne o pokračovaní 

výkonu funkcie školiteľa na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru, alebo 

e) zrušením študijného programu. 

(4) Výkon funkcie školiteľa podľa odseku 3 sa môže skončiť  

a) voči všetkým doktorandom, ktorých školiteľ vedie, alebo 

b) voči konkrétnemu doktorandovi, ktorého školiteľ vedie. 

(5) Ak sa skončí výkon funkcie školiteľa z dôvodov podľa odseku 3 písm. a) až d), na návrh 

predsedu odborovej komisie dekan bezodkladne určí doktorandovi iného školiteľa. 

(6) Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie školiteľa voči danému 

doktorandovi. 

Čl. 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Školitelia schválení podľa doterajších vnútorných predpisov sú školiteľmi schválenými 

podľa týchto pravidiel. 

(2) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 10/2014 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá 

schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK v znení vnútorného predpisu 

č. 6/2016 dodatku č. 1. 

(3) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania. 

 

V Bratislave 29. októbra 2018 

 

 

 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 rektor UK 
 


