
             
 
 
 
 

 
 
 

Smernica dekana fakulty 

 

ZÁSADY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  

NA FAKULTE OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH 

ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ SZU 

 

 

ktorú podľa § 30 ods. 1 písm. b) a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) prerokoval 

podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty 

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 28. apríla 2020 a schválila Vedecká rada Fakulty ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v zmysle 

§ 30 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách dňa 22. júna 2020. 
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Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 
 

1. Smernica dekana Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je 

súčasťou podkladov poskytovaných k akreditácii študijného programu v rámci 

vnútorného systému  kvality fakulty podľa ustanovenia § 3 písm. d) zákona č. 

269/2018 Z. z. 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 v súvislosti s posudzovaním 

spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať doktorandský študijný program. 

  

 

2. Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 54 ods. 1 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) sa zameriava na získanie poznatkov 

založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na 

vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania 

a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej 

teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného 

programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 

 

3. Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa § 54 zákona o vysokých školách. 

 

 

Článok 2 

Študijný odbor 
 

1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje 

tretí stupeň vysokoškolského štúdia v akreditovanom študijnom odbore 25. 

Ošetrovateľstvo (ďalej len "doktorandské štúdium"). Kód stupňa vzdelania podľa 

medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) – kód 864. Úroveň 

národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky – SKKR 8. 

 

2. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae 

doctor", v skratke „PhD."; skratka „PhD." sa uvádza za menom).  

 

 

 

Článok 3 

Podmienky prijatia do doktorandského štúdia a jeho formy 

 
1. Podmienky prijatia do  doktorandského štúdia sú: 

a) ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo podľa 

osobitného predpisu vrátane nadobudnutých práv (nariadenie vlády č. 

296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

v znení neskorších predpisov práv (ďalej len "nariadenie vlády č. 296/2010 Z. 

z."). V prípade uchádzačov, ktorí získali vzdelanie v zahraničí je potrebné 

doloženie dokladu o uznaní vzdelania podľa § 7 zákona č. 422/2015 Z. z. 
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o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

 
2. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program 

a) v dennej forme štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky, 

b) v externej forme štúdia najviac 5 rokov. 

 

 

 

 

Článok 4 

Prijímacie konanie 

 
1. Fakulta vyhlasuje termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium a vypisuje 

témy dizertačných prác a školiteľov týchto prác na úradnej výveske fakulty a na 

webovom sídle  fakulty, najneskôr 60 dní pred posledným dňom termínu podania 

prihlášok.  

 

2. Prihláška sa podáva elektronicky na predpísanom formulári SZU (generuje 

elektronický systém MAIS). Uchádzač je povinný doručiť vytlačenú prihlášku 

s prílohami do podateľne SZU alebo poštou na adresu dekanátu. 

Povinnými prílohami prihlášky na doktorandské štúdium sú: 

a) notársky overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. 

stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo (prípadne ďalšie kvalifikačné 

doklady) a dodatok k diplomu, ak tvorí jeho prílohu a vysvedčenie o štátnej 

skúške,  

b) profesijný životopis (formát Europass) vrátane telefonického a e-mailového 

kontaktu, 

c) prehľad publikovaných prác a iných činností zvýrazňujúcich odborný profil 

uchádzača, 

d) overená kópia o vykonaní štátnej skúšky zo svetového jazyka, o dosiahnutej 

minimálnej úrovni B2 hodnotenia jazykových zručností podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca (ak ho uchádzač má), ak takýto doklad 

uchádzač nevlastní, vykoná v deň prijímacej skúšky aj prijímaciu skúšku 

z anglického alebo nemeckého jazyka, 

e) názov vybranej témy dizertačnej práce, na ktorú sa prihlasuje a písomne 

spracované tézy projektu, 

f) doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie. 

 

3. Fakulta, na základe kompletnej prihlášky písomne oznámi uchádzačovi 

o doktorandské štúdium termín a tematické zameranie prijímacej skúšky, najneskôr 14 

dní pred jej konaním.  
 

4. Fakulta vráti uchádzačovi prihlášku a priložené doklady v prípade, že uchádzač 

nespĺňa podmienky uvedené v požiadavkách na prijímacie konanie (napr. ak sa 

uchádza o doktorandské štúdium v študijnom odbore, ktoré fakulta neposkytuje; ak 

podá prihlášku po termíne; prihláška nie je kompletne vyplnená podľa predtlače; 

prihláška neobsahuje požadované prílohy). 

 



  

5. Prijímacia skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej 3 členov na čele 

s predsedom. Komisiu menuje dekan fakulty. 

 

6. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z odbornej skúšky, odbornej 

diskusie o téme a základných tézach dizertačnej práce, prijímacej skúšky zo svetového 

jazyka (anglický alebo nemecký), ak uchádzač nepredloží doklady o absolvovaní 

štátnej skúšky zo svetového jazyka. 

 

7. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí komplexne vyhodnotí výsledky 

prijímacej skúšky a odborný profil uchádzača. O výsledku prijímacieho konania 

komisia spíše zápisnicu, s odporúčaním prijať alebo neprijať uchádzača 

o doktorandské štúdium. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí 

prijímacia komisia ich poradie, podľa výsledku nadväzujúceho štúdia a štátnej skúšky, 

úspešnosti na prijímacej skúške osobitne pre dennú a externú formu doktorandského 

štúdia. Pri určení poradia prijímacia komisia zohľadňuje kvalitu projektu dizertačnej 

práce, prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na 

výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach ŠVOČ, zahraničné 

študijné pobyty a postabsolventské stáže, participácia na projektoch a pod.). Na 

základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov o doktorandské štúdium určí prijímacia 

komisia poradie ich úspešnosti.  

 

8. O výsledku prijímacej skúšky sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia 

prijímacej komisie  a predseda ju do 3 dní od konania prijímacej skúšky predloží 

dekanovi. 

 

9. Dekan fakulty rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na návrh prijímacej 

komisie, najneskôr do 14 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.  

 

10. Dekan fakulty pri rozhodovaní o počte prijatých uchádzačov do dennej formy 

doktorandského štúdia berie do úvahy schválený počet miest na daný akademický rok 

(§ 45 ods. 4 písm. j) zákona o vysokých školách). 

 

 

Článok 5 

Doktorand  

 
1. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí́ sa 31. augusta 

nasledujúceho roka. Akademický rok je rozdelený na zimný semester, letný semester 

a obdobie prázdnin. Uchádzač sa stáva doktorandom dňom zápisu na štúdium. 

 

2. Doktorand prijatý na dennú formu štúdia je interným doktorandom a má všetky práva 

a povinnosti študenta vysokej školy. 

 

3. Doktorandovi v dennej forme štúdia poskytuje fakulta štipendium podľa platných 

predpisov.  

 

4. Doktorand má právo najmä:  

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) spolu so školiteľom vytvoriť individuálny študijný plán v súlade s touto 

smernicou dekana fakulty a Študijným poriadkom SZU, 



  

c) uchádzať sa o štúdium aj v zahraničí v rámci svojho individuálneho študijného 

plánu, ak je to v súlade s jeho individuálnym študijným plánom, 

d) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch SZU a fakulty, 

e) zúčastňovať sa na vedeckej činnosti fakulty. 

 

5. Doktorand má povinnosti najmä:  

a) dodržiavať Študijný poriadok SZU a vnútorné predpisy fakulty, 

b) plniť si študijné povinnosti v súlade s individuálnym študijným plánom, 

c) zúčastňovať sa na výskumnej činnosti na fakulte, 

d) podieľať sa na vykonávaní pedagogických činností alebo iných činností 

súvisiacich s pedagogickými činnosťami v rozsahu stanovenom § 54 ods. 11) 

zákona o vysokých školách,  

e) uvádzať vo svojich publikačných výstupoch afiliáciu k fakulte (v prípade štúdia 

na  externej vzdelávacej inštitúcii aj afiliáciu k nej), 

f) priebežne odovzdávať xerokópie svojich publikačných výstupov a citačné ohlasy 

na ne do univerzitnej knižnice SZU, 

g) podať písomnú žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky a povolenie obhajoby 

dizertačnej práce, ktorej súčasťou je aj  zoznam publikačnej činnosti s uvedením 

minimálne jednej vedeckej práce v kategórii A, 

h) raz mesačne odovzdať mesačný výkaz dochádzky (doktorand dennej formy 

štúdia). 

 

6. Doktorand v dennej forme štúdia má nárok na študijné voľno v rozsahu 8 týždňov (t. j. 

40 pracovných dní) za akademický rok. Študijné voľno čerpá po písomnom súhlase 

dekana fakulty s predchádzajúcim písomným vyjadrením školiteľa. 

 

7. Doktorand je povinný nahlásiť každú osobnú zmenu (zmenu rodinného stavu, zmenu 

adresy trvalého bydliska, narodenie dieťaťa, čerpanie materskej a rodičovskej 

dovolenky a pod.) najneskôr do 7 dní na odbor ľudských zdrojov SZU a oznámiť 

zmenu školiteľovi. 

 

8. Dekan fakulty môže na vlastnú žiadosť doktoranda prerušiť doktorandské štúdium, 

v súlade s platným Študijným poriadkom SZU. Počas prerušenia štúdia stráca 

doktorand práva a povinnosti študenta vysokej školy a neposkytuje sa mu štipendium 

 

9. Doktorand stráca štatút študenta ukončením štúdia, uplynutím času určeného na 

štúdium, zanechaním štúdia alebo vylúčením zo štúdia. 

 

 

Článok 6 

Odborné vedenie doktoranda 

 
1. Na základe prihlásenia sa doktoranda na vypísanú tému, doktorand realizuje štúdium 

pod odborným vedením školiteľa, podľa potreby aj školiteľa – konzultanta, ktorých 

schvaľuje  Vedecká rada fakulty na návrh dekana fakulty.  

 

2. Funkciu školiteľa pre doktorandský študijný program môže vykonávať profesor, 

docent alebo výskumný zamestnanec SZU s dosiahnutým kvalifikačným stupňom I. 

alebo IIa. prípadne vyšším alebo iný odborník z praxe s príslušným vedecko–

pedagogickým titulom. 



  

 

3. Školiteľ môže viesť najviac 5 doktorandov. 

 

4. Povinnosti školiteľa: 

a) garantuje  odbornú a vedeckú časť doktorandského štúdia, 

b) zostavuje a zabezpečuje študijný plán doktoranda a zameranie projektu 

dizertačnej práce, 

c) poveruje doktoranda plnením pedagogických povinností a ďalších činností 

vyplývajúcich zo zabezpečenia pedagogického procesu, 

d) posudzuje aktivity doktoranda a potvrdzuje získané kredity k 31. augustu bežného 

roka, pred dizertačnou skúškou a pred obhajobou dizertačnej práce, 

e) je členom skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, 

f) predkladá návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia a vyjadruje sa k žiadosti 

o prerušenie štúdia, 

g) navrhuje študijný pobyt doktoranda na iných vedeckých pracoviskách v SR 

a zahraničí, 

h) vypracováva posudok na písomnú časť dizertačnej skúšky a dizertačnú prácu, 

i) zabezpečuje konzultácie u iných špecialistov,  

j) usmerňuje doktoranda v publikačnej činnosti, 

k) navrhuje  oponentov na písomnú časť dizertačnej skúšky a dizertačnú prácu.  

 

5. Povinnosti školiteľa - konzultanta: 

a) participuje na  odbornej a vedeckej príprave doktoranda, 

b) navrhuje školiteľovi študijný pobyt doktoranda na iných vedeckých pracoviskách 

v SR a v zahraničí. 

 

 

Článok 7 

Obsah štúdia 

 
1. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán 

doktoranda zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii.   

 

2. Obsah štúdia je založený na kreditovom systéme. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie 

je podmienkou riadneho skončenia štúdia pre doktorandský študijný program v dennej 

forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky,  je 180. 

 

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia pre 

doktorandský študijný program v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 

štyri akademické roky, je 180.  

 

3. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z prednášok, konzultácií, seminárov 

a individuálneho štúdia literatúry podľa témy dizertačnej práce a výkonu pedagogickej 

činnosti na fakulte. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa. Končí sa vykonaním 

dizertačnej skúšky.  



  

 

 Kredity za študijnú a pedagogickú činnosť doktoranda 

 

Činnosť Kredity 

absolvovanie povinného predmetu  (kredity podľa výsledku hodnotenia)  2 – 10 

pedagogické činnosti doktoranda za semester 4 

študijný pobyt na zahraničnom vysokoškolskom alebo vedecko – 

výskumnom pracovisku 
10 

individuálne štúdium vedecko-odbornej literatúry  za semester 5 

vedenie 1  bakalárskej práce  4 

vypracovanie oponentského posudku na bakalársku prácu 1 

vedenie 1  práce ŠVOČ 2 

absolvovanie skúšky z anglického alebo nemeckého  jazyka 8 

absolvovanie dizertačnej skúšky 15 

 

4. Vedeckú časť študijného programu tvoria zásady vedeckej práce, pracovné hypotézy, 

ciele a postupy riešenia, metódy vedeckej práce, prezentácia výsledkov, prínosy pre 

prax a rozvoj ošetrovateľstva ako odboru. Jej súčasťou je aktívna účasť pri organizácii 

odborného alebo vedeckého podujatia, prezentácia  na odborných a vedeckých 

podujatiach (konferencie, semináre, prednášky), preklady zahraničných odborných 

a vedeckých článkov, publikovanie príspevkov, účasť na vedeckých projektoch 

súvisiacich s témou dizertačnej práce. Súčasťou vedeckej časti študijného programu je 

publikovanie minimálne 1 pôvodnej vedeckej práce „in extenso“ v indexovanom 

časopise (Web of Science,  Medline, SCOPUS). 

 

Kredity za vedeckú činnosť 

 

Činnosť Kredity 

Publikácia v recenzovanom časopise dostupná v databázach  

(Web of Science Medline, SCOPUS a pod.) IF ≥ 0.35 

40 

Publikácia v recenzovanom časopise dostupná v databázach  

(Web of Science Medline, SCOPUS a pod.) IF <0.35 

30 

Publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise  25 

Publikácia v recenzovanom domácom časopise  20 

Autor, príp. spoluautor kapitoly v monografii – za každý AH 

(autorský hárok)  

25 

Spoluautorstvo a autorstvo vysokoškolských učebníc, učebných 

pomôcok a skrípt  

20 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí  10 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 

Abstrakt v recenzovanom zahraničnom časopise, zborníku  10 

Abstrakt v recenzovanom domácom časopise, zborníku  5 

Citácie domáce  5 

Citácie zahraničné 10 

Citácie domáce indexované (SCI, SCOPUS) 15 

Citácie zahraničné indexované (SCI, SCOPUS) 30 

 

5. Doktorand študuje podľa študijného plánu doktorandského štúdia tak, aby si počas 

jeho plnenia osvojil najnovšie teoretické a praktické poznatky z odboru, zvládol etické 



  

zásady a metodológiu vedeckej práce a bol schopný samostatne riešiť aktuálne 

vedecké problémy v oblasti vedného odboru. 

 

6. Študijný plán je rozdelený na povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety. Za 

každý absolvovaný predmet štúdia, podľa výsledku hodnotenia, je doktorandovi 

priznaný počet kreditov podľa študijného plánu doktorandského štúdia. Kredity 

doktorandovi potvrdzuje školiteľ, podľa študijného plánu doktorandského štúdia do 

31. augusta bežného roka. 

 

7. Absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov je  jednou z podmienok, 

ktoré musí doktorand splniť pred vykonaním dizertačnej skúšky (prerekvizity 

predmetu štátnej skúšky „Dizertačná skúška“). 

 

8. Súčasťou študijného programu doktoranda v dennej forme štúdia je vykonávanie 

pedagogických činností, alebo iných odborných činností súvisiacich s pedagogickým 

procesom,  v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, 

v ktorom sa realizuje výučba.  

 

9. Študijné výsledky doktoranda hodnotí školiteľ každoročne do 31. augusta bežného 

roka. 

 

10. Podmienkou zápisu do vyššieho ročníka je získanie minimálne 60 kreditov 

v akademickom roku v dennej forme štúdia, v externej forme štúdia minimálne 45 

kreditov.  

 

 

Článok 8 

Harmonogram štúdia 

 
1. Harmonogram doktorandského štúdia je zostavený tak, aby v prvej časti štúdia 

doktorand plnil hlavne študijnú časť programu, získaval teoretické podklady pre 

riešenie téz vedeckej práce a pripravil sa na vykonanie dizertačnej skúšky. V druhej 

časti doktorandského štúdia sa študent venuje plneniu úloh vedeckého programu 

a vypracovaniu dizertačnej práce. Doktorandské štúdium sleduje a hodnotí odborová 

komisia menovaná dekanom fakulty. Odborová komisia má 4 stálych členov. 

Predsedu odborovej komisie si volia členovia komisie.  
 

 

2. Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje najmä: 

a) zoznam a termíny ukončenia povinných predmetov,  

b) zoznam povinnej a odporúčanej  študijnej literatúry, 

c) termín dizertačnej  skúšky,  

d) plán účasti na pedagogických činnostiach, 

e) iné študijné úlohy. 

 

3. Individuálny vedecký plán doktoranda obsahuje najmä: 

a) postup a harmonogram skúmania a riešenia témy dizertačnej práce, 

b) iné vedecké úlohy spojené s dizertačnou prácou, 

c) termín obhajoby dizertačnej práce.   

 



  

 

Článok  9 

Prestup a zmena formy doktorandského štúdia 
 

1. Prestup z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou prijímacej skúšky. Prijímacie 

konanie upravuje § 58 zákona o vysokých školách. Pokiaľ fakulta nemá schválené 

akademickým senátom osobitné podmienky prijímacieho konania pri prestupe z inej 

vysokej školy alebo inej fakulty, platia podmienky prijímacieho konania na štúdium 

pre príslušný akademický rok. 

 

2. K žiadosti o prestup doktorand priloží originál výpisu výsledkov štúdia potvrdený 

študijným referátom, z doteraz absolvovaného štúdia, informačné listy predmetov, 

ktoré úspešne absolvoval a potvrdenie, že je riadnym študentom príslušnej fakulty. 

 

3. O žiadosti doktoranda o prestup na fakultu rozhoduje dekan s prihliadnutím na 

úspešné vykonanie skúšok v študijnom programe na fakulte alebo inej vysokej škole. 

Dekan na základe vyjadrenia odborovej komisie určí doktorandovi diferenčné skúšky 

z povinných predmetov fakulty a zároveň určí termín ich vykonania.  

 

4. Prestup je možný iba na študijný program toho istého stupňa v tom istom študijnom 

odbore. 

 

5. Dekan môže žiadosť doktoranda zamietnuť aj z kapacitných dôvodov.  

 

6. K prestupu doktoranda na inú fakultu alebo vysokú školu, je potrebný súhlas dekana 

fakulty, z ktorej chce doktorand prestúpiť (odporúča prestup – neodporúča prestup).  

 

7. Dňom zápisu na študijný program sa doktorand stáva študentom fakulty  a jeho 

predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu 

zápisu. 

 

8. FOaZOŠ SZU oznámi vysokej škole, na ktorej doktorand zanechal štúdium, do troch 

pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému doktorandovi a v akom študijnom 

programe doktorandského štúdia bol umožnený zápis a dátum zápisu. 

 

9. Prestup z dennej do externej formy doktorandského štúdia a naopak, povoľuje dekan, 

na základe písomnej žiadosti  doktoranda, schválenej školiteľom doktorandského 

štúdia. 

 

 

Článok 10 

Hodnotenie doktoranda 

 
1. Súčasťou hodnotenia plnenia  programu doktorandského štúdia je: 

a) posudzovanie realizovaných aktivít s potvrdením získaných kreditov raz ročne, 

pred dizertačnou skúškou a pred obhajobou dizertačnej práce, 

b) vykonanie jazykovej skúšky,  

c) vykonanie dizertačnej skúšky. 



  

2. Ročné hodnotenie doktoranda, ktoré vyplní a odovzdá školiteľ prodekanovi pre 

vedecko-výskumnú činnosť v predpísanom termíne, obsahuje: 

a) vyhodnotenie stavu študijnej a vedeckej prípravy doktoranda vrátane osobnej 

iniciatívy a aktivity, 

b) kontrolu plnenia podmienok pre získanie požadovaných kreditov, 

c) korekciu študijného a vedeckého programu, 

d) iné dôležité skutočnosti súvisiace s plnením doktorandského programu. 

 

  Dizertačná skúška 

 
1. Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky. V kreditovom systéme doktorandského 

štúdia je dizertačná skúška študijným predmetom s určeným počtom kreditov. 

 

2. Na dizertačnú skúšku sa doktorand prihlasuje písomne najneskôr na začiatku semestra, 

v ktorom  absolvuje dizertačnú skúšku. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty.  

 

3. Žiadosť obsahuje: 

a) vyjadrenie školiteľa vrátane plnenia predpísaných kreditov, 

b) posudok školiteľa na písomnú časť dizertačnej skúšky, 

c) návrh školiteľa na oponenta písomnej práce, 

d) doklady o absolvovaní študijného programu,  

e) písomnú prácu k dizertačnej skúške  v 3 listinných vyhotoveniach, 

f) zoznam a fotokópie publikovaných prác a  citačných ohlasov na publikované 

práce, 

g) doklad o zaplatení poplatku za dizertačnú skúšku. 

 

4. Termín konania dizertačnej skúšky schvaľuje, po doručení posudkov, dekan na 

základe prihlášky doktoranda. 

 

5. Doktorand sa môže zúčastniť dizertačnej skúšky, ak získal predpísaný počet 

povinných kreditov za študijnú časť doktorandského štúdia uvedenú v študijnom pláne  

a) 80 kreditov u študentov denného štúdia 

b) 80  kreditov u študentov externého štúdia. 

 

6. Termín vykonania dizertačnej skúšky je najneskôr:  

a) do ukončenia 3. semestra štúdia u doktorandov študujúcich v dennej forme  

b) do ukončenia 4. semestra doktorandov študujúcich v externej forme štúdia  

 

7. Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné 

iba v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda so súhlasom 

dekana a vyjadrením stanoviska školiteľa. Nevykonanie dizertačnej skúšky 

v stanovenom termíne je dôvodom na ukončenie štúdia vylúčením zo štúdia pre 

nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú z individuálneho študijného plánu a zo 

študijného poriadku vysokej školy. 

 

8. V prípade prerušenia štúdia sa termín vykonania dizertačnej skúšky predlžuje 

o prerušené obdobie doktorandského štúdia.   

 

9. Písomnú časť dizertačnej skúšky tvorí vypracovanie písomnej práce k dizertačnej 

skúške, ktorej obsah by nemal prekročiť 40 normostrán písaných textovým editorom 



  

na PC a má dokumentovať teoretickú pripravenosť doktoranda na riešenie vedeckej 

časti práce. Súčasťou písomnej práce sú: 

a) ciele dizertačnej práce, 

b) súčasný stav poznatkov (bádania) o danej problematike, 

c) analýza a zdôvodnenie metodického postupu pri riešení problematiky,  

d) náčrt teoretických základov budúceho riešenia,  

e) formulácia hypotéz a návrh výskumnej stratégie,  

f) predpokladaný prínos práce, 

g) prehľad preštudovanej literatúry k danej problematike, 

h) spracovanie čiastkových výsledkov z doterajšieho riešenia problematiky, 

i) štruktúra dizertačnej práce (projekt dizertačnej práce). 

 

10. Doktorand predkladá písomnú prácu v slovenskom jazyku. So súhlasom dekana môže 

predložiť  dizertačnú prácu aj v inom ako slovenskom jazyku. Písomná práca, ktorá sa 

predkladá v inom ako slovenskom jazyku, musí obsahovať 10 % vlastného textu 

a abstrakt  v slovenskom jazyku.  

 

11. Na písomnú časť práce musí byť  

a) vypracovaný písomný posudok od jedného oponenta, ktorého na návrh  školiteľ 

doktoranda menuje dekan. Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže 

byť profesor, docent, odborník s akademickým titulom PhD., CSc., pričom 

oponent môže byť aj zo školiaceho pracoviska. Oponent do 30 dní vypracuje 

posudok, ktorý predloží dekanovi fakulty.  

b) písomné vyjadrenie školiteľa. 

 

12. Obsahom dizertačnej skúšky je: 

a) obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške, 

b) zodpovedanie pripomienok a otázok k posudkom na písomnú prácu, 

c) diskusia k tézam projektu dizertačnej práce, 

d) odpovedanie na otázky z dvoch predmetov dizertačnej skúšky - Ošetrovateľstvo 

a Výskum v ošetrovateľstve. 

 

13. Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou pre dizertačné skúšky. Skúšobná 

komisia má najmenej 4 členov, schválených vedeckou radou fakulty. Ďalšími členmi 

komisie sú školiteľ doktoranda a oponent. Najmenej 2 členovia skúšobnej komisie 

pôsobia vo funkcii profesora alebo docenta v odbore ošetrovateľstvo. Predsedu 

a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Predseda komisie 

zodpovedá za priebeh dizertačnej skúšky. 

 

14. O dizertačnej skúške sa vyhotovuje písomný zápis o štátnych skúškach, ktorého 

súčasťou je aj posudok oponenta písomnej časti k dizertačnej skúške. Zápis obsahuje 

aj definitívny názov dizertačnej práce. Zápis podpisuje predseda a členovia komisie.  

 

15. O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje komisia za podmienky prítomnosti 

nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Prítomnosť predsedu je nutná vždy. 

Komisia komplexne zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky klasifikačnými stupňami 

„prospel“ s hodnotením A – E, alebo „neprospel“ s hodnotením FX. Pri rovnosti 

hlasov o výsledku rozhodne predseda skúšobnej komisie vyjadrením „prospel“ 

s hodnotením A – E , alebo „neprospel“ s hodnotením FX. 

 



  

16. O výsledku dizertačnej skúšky vydá predseda skúšobnej komisie doktorandovi 

písomné osvedčenie, najneskôr do 3 dní od jej konania. 

 

17. Ak doktorand na dizertačnej skúške neprospel, môže ju opakovať iba raz a to najskôr 

po 3 mesiacoch v termíne, ktorý určí dekan. Pri opakovaní dizertačnej skúšky 

doktorand opäť uhradí poplatok za skúšku v sume stanovenej podľa platnej Smernice 

SZU o poplatkoch súvisiacich s vysokoškolským štúdiom. Pri opakovanom hodnotení 

dizertačnej skúšky „neprospel“ dekan vylúči študenta z ďalšieho štúdia. 

 

18. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť dizertačnej skúšky v stanovenom termíne 

z vážnych dôvodov, bezodkladne to oznámi písomne dekanovi, ktorý zváži 

opodstatnenosť neúčasti a určí náhradný termín konania dizertačnej skúšky. Ak sa 

doktorand nezúčastní dizertačnej skúšky v stanovenom termíne, bez písomného 

ospravedlnenia, najneskôr do 3 pracovných dní od termínu konania dizertačnej skúšky 

alebo od nej odstúpi, má takéto konanie rovnaké dôsledky, ako keby neprospel. 

V prípade vypísania nového termínu  dizertačnej skúšky je doktorand povinný uhradiť 

výdavky spojené s konaním skúšky ako pri prvom termíne. 

 

 

Článok 11 

Dizertačná práca 

 
1. Dizertačná práca je záverečnou prácou. 

 

2. Obhajoba dizertačnej práce patrí medzi štátne skúšky a hodnotí sa známkou.  

 

3. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Doktorand predkladá 

dizertačnú prácu a podáva písomnú žiadosť o jej  obhajobu dekanovi po absolvovaní: 

• jazykovej skúšky, 

• dizertačnej skúšky, 

• po získaní minimálne 150 kreditov v dennej aj externej forme štúdia. 

 

4. Žiadosť podáva najneskôr na začiatku semestra, v ktorom má absolvovať  obhajobu 

dizertačnej práce, aby sa  mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia štandardnej 

dĺžky štúdia.  

 

5. K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand priloží: 

a) aktualizovaný profesijný  životopis (formát Europass), 

b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky, 

c) výpis výsledkov štúdia, 

d) kópie publikovaných prác, prednáškovej činnosti a citačných ohlasov 1x, 

e) dizertačnú prácu v 4 listinných vyhotoveniach v pevnej väzbe,  

f) autoreferát dizertačnej práce v 20 vyhotoveniach, 

g) súhlas školiteľa a písomný posudok školiteľa na dizertačnú prácu, 

h) podpísanú Licenčnú zmluvu o použití školského diela,  

i) protokol o kontrole originality z centrálneho registra záverečných prác, 

j) potvrdenie o zaplatení poplatku za obhajobu dizertačnej práce. 

 

6. Rozsah dizertačnej práce je 100 - 160 normostrán počítačovým editorom písaných 

strán. Formálnu úpravu práce upravuje platná legislatíva MŠVVaŠ SR a platná 



  

smernica rektora SZU o náležitostiach záverečných prác a má rešpektovať základnú 

štruktúru pôvodnej vedeckej práce podľa platných noriem: ISO 7114:1986, STN ISO 

690 a STN ISO 690-2. 

 

7. Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. 

So súhlasom dekana môže predložiť prácu aj v inom ako slovenskom jazyku, pričom 

takáto práca musí obsahovať abstrakt a 10 % rozsahu práce v slovenskom jazyku.  

  

8. Dizertačná práca má charakter pôvodnej vedeckej práce. Obsahuje abstrakt, súčasný 

stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, ktorý analyzuje aktuálny stav 

poznatkov v danej problematike, ciele, opis použitých metód, dosiahnuté výsledky, ich 

vyhodnotenie, diskusiu, záver, odporúčania pre prax, zoznam použitej literatúry, 

abstrakt v anglickom jazyku. 

 

9. Autoreferát je stručným zhrnutím výsledkov dizertačnej práce s uvedením jej prínosu 

pre rozvoj vedného odboru ošetrovateľstvo. Má formát A5 a maximálny rozsah 20 

normostrán. Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác 

doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj citačné ohlasy 

a zoznam použitej literatúry. Predkladá sa v slovenskom jazyku a musí obsahovať 

stručný súhrn v anglickom jazyku. 

 

10. Uchádzač je povinný vložiť dizertačnú prácu cez Modulárny akademický informačný 

systém (MAIS). Bez odovzdania podpísanej Licenčnej zmluvy o použití školského 

diela a protokolu o kontrole originality z centrálneho registra záverečných prác 

nemôže uchádzač vykonať obhajobu dizertačnej práce.  

 

11. Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu školiteľa. 

 

12. Dizertačnú prácu posudzujú 3 oponenti, z ktorých minimálne jeden je vysokoškolský 

učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora. Ďalším oponentom môže byť vysokoškolský 

učiteľ s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo iný významný odborník aj 

z praxe s akademickým titulom PhD., CSc. alebo DrSc. Aspoň jeden oponent musí 

byť z prostredia mimo fakulty a SZU. Oponentom nemôže byť rodinný príslušník 

doktoranda, jeho priamy nadriadený alebo podriadený zamestnanec. 

 

13. Oponenti sú povinní vypracovať do 30 dní písomný posudok na dizertačnú prácu 

a zaslať ho dekanovi. Ak navrhnutý oponent neprijme funkciu oponenta, je povinný 

prácu vrátiť do 15 dní od jej doručenia. 

 

14. Posudok oponenta obsahuje objektívny a prehľadný rozbor predloženej dizertačnej 

práce.  Oponent sa v posudku vyjadruje hlavne  

a) k aktuálnosti zvolenej témy, 

b) k vhodnosti použitých metód, 

c) k dosiahnutým výsledkom, 

d) k prínosu pre ďalší rozvoj odboru, 

e) k splneniu stanovených cieľov.  

 

15. Oponent hodnotí dizertačnú prácu klasifikačným stupňom A - FX a v posudku sa 

jednoznačne vyjadrí, či na základe predloženej dizertačnej práce navrhuje alebo 

nenavrhuje udelenie akademického titulu PhD.  



  

 

16. Ak je dizertačná práca hodnotená jedným oponentom klasifikačným stupňom FX, 

študent má právo pristúpiť k obhajobe práce. Ak prácu hodnotí viac oponentov 

klasifikačným stupňom FX, študent nemá právo pristúpiť k obhajobe dizertačnej 

práce. Obhajobu je možné uskutočniť až po odstránení nedostatkov uvádzaných 

v posudkoch a opätovnom posúdení práce už schválenými oponentmi.  

 

17. Termín prepracovania dizertačnej práce na odstránenie nedostatkov uvádzaných 

v oponentských posudkoch doktorandovi písomne oznámi dekan.  

 

18.  Obhajoba sa nemôže konať ak chýbajú dvaja oponenti, alebo jeden oponent, ktorý 

vypracoval  na prácu posudok s negatívnym hodnotením. 

 

19. Vypracovanie oponentského posudku, predsedníctvo a členstvo v skúšobnej komisii je 

honorované fakultou v zmysle platného cenníka, na ktorej sa uskutočňuje 

doktorandské štúdium. 

 

20. Členov komisie pre obhajobu dizertačných prác menuje dekan. Komisia má najmenej 

4 členov (predseda + 3 členovia). Členmi komisie sú aj oponenti dizertačnej práce. 

Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, nemá hlasovacie právo.  

 

21. Dekan určí miesto a čas konania obhajoby, najneskôr 30 dní pred jej konaním. 

 

 

Článok 12 

Obhajoba dizertačnej práce 
 

1. Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa na fakulte, ktorá uskutočňuje 

doktorandské štúdium. 

 

2. Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce. 

 

3. Ak sa jeden z oponentov nemôže z mimoriadne závažných dôvodov zúčastniť na 

obhajobe, môže sa obhajoba konať za podmienky, že neprítomný oponent predložil 

kladný posudok a všetci prítomní členovia súhlasia, aby sa obhajoba konala 

v neprítomnosti tohto oponenta. V takomto prípade sa posudok neprítomného 

oponenta pri obhajobe práce prečíta. Obhajoba sa nemôže konať ak sú neprítomní 

dvaja oponenti, alebo ak sú predložené dva posudky so záporným hodnotením.   

 

4. Obhajoba dizertačnej práce sa môže uskutočniť aj v prípade jedného posudku 

s negatívnym hodnotením. V takom prípade sa na obhajobe vyžaduje osobná 

prítomnosť daného oponenta. Ak je posudkov s negatívnym hodnotením viac, 

doktorand môže pristúpiť k obhajobe dizertačnej práce až po odstránení nedostatkov 

uvádzaných v posudkoch a po opätovnom posúdení dizertačnej práce už schválenými 

oponentmi.  

 

5. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť obhajoby dizertačnej práce z objektívnych príčin 

písomne najneskôr do 3 pracovných dní sa ospravedlní dekanovi, ktorý určí nový 

termín konania obhajoby, ktorý oznámi doktorandovi.   V opačnom prípade sa neúčasť 

doktoranda na obhajobe považuje za neobhájenie dizertačnej práce a rovnaké dôsledky 



  

má aj jeho odstúpenie od obhajoby. V prípade vypísania nového termínu obhajoby je 

doktorand povinný uhradiť výdavky spojené s obhajobou podľa platnej Smernice SZU 

o poplatkoch súvisiacich s vysokoškolským štúdiom.  

 

6. Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie pre obhajobu, vo výnimočnom 

prípade môže vedením obhajoby poveriť iného člena, ktorý je súčasne členom komisie 

pre obhajobu.  

 

7. Obhajoba dizertačnej práce je verejná a jej priebeh je spravidla nasledovný: 

a) otvorenie, 

b) predstavenie kandidáta,  

c) prezentácia cieľov, dosiahnutých výsledkov a prínosu dizertačnej práce 

doktorandom, 

d) prezentácia posudku školiteľa, 

e) prezentácia oponentských posudkov, 

f) stanovisko doktoranda k pripomienkam a otázkam oponentov,  

g) diskusia. 

 

8. Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie komisie pre obhajobu, na ktorom 

sa zúčastnia členovia, školiteľ a oponenti.  Na zasadnutí sa zhodnotí priebeh obhajoby, 

dosiahnuté  výsledky a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi.  

 

9. O výsledku obhajoby dizertačnej práce sa rozhoduje v tajnom hlasovaní členov pre 

obhajobu a oponentov (školiteľ nehlasuje). Pri hlasovaní musia byť prítomné 2/3 osôb 

oprávnených hlasovať a za návrh udeliť akademický titul musí hlasovať nadpolovičná 

väčšina hlasujúcich. Celkový výsledok obhajoby dizertačnej práce sa zhodnotí 

slovným vyjadrením v súlade s platným Študijným poriadkom.  

 

10. O výsledku obhajoby dizertačnej práce sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda 

a všetci členovia komisie. Podpísaný zápis spolu s posudkami oponentov a školiteľa, 

ako aj zápis o hlasovaní a spisové doklady doktoranda predkladá predseda skúšobnej 

komisie dekanovi fakulty. 

 

11. Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať jedenkrát. Ak študent  dizertačnú prácu 

neobháji ani v opravnom termíne, je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písmeno c) 

zákona o vysokých školách. 

 

12. Náklady spojené s externým doktorandským štúdium hradí doktorand podľa platných 

predpisov SZU. 

 

 

Článok 13 

Prerušenie a ukončenie štúdia 

 
Skončenie a prerušenie doktorandského štúdia 

 

1. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí (§ 54 ods. 14 zákona 

o vysokých školách) a doktorand je vyradený z doktorandského štúdia. 

 



  

2. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je úspešná obhajoba 

dizertačnej práce.  

 

3. Na skončenie a prerušenie doktorandského štúdia sa primerane vzťahujú príslušné 

ustanovenia Študijného poriadku SZU. 

 

4. Počas prerušenia doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme štúdia 

neposkytuje štipendium. Poskytovanie štipendia pre doktoranda v dennej forme štúdia 

sa skončí dňom prvej obhajoby dizertačnej práce alebo dňom iného spôsobu skončenia 

doktorandského štúdia. 

 

5. Okrem riadneho skončenia štúdia sa doktorandské štúdium skončí: 

a) zanechaním štúdia, 

b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých 

školách, 

c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného  

programu, individuálneho študijného plánu podľa § 66 ods. 1 písmeno c zákona 

o vysokých školách a študijného poriadku SZU, 

d) zrušením študijného programu ak doktorand neprijme ponuku pokračovať v 

štúdiu iného študijného programu, 

e) smrťou študenta. 

 

6. Dňom skončenia doktorandského štúdia je: 

a) deň, kedy doktorand doručil na fakultu písomnú žiadosť o zanechaní štúdia, 

b) koniec akademického roka, v ktorom mal doktorand skončiť vysokoškolské 

štúdium 3. stupňa, 

c) deň, keď rozhodnutie o vylúčení z doktorandského štúdia nadobudlo 

právoplatnosť, 

d) deň, ku ktorému dekan doktorandovi písomne oznámil zrušenie študijného 

programu. 

 

7. Doktorandské štúdium možno prerušiť na písomnú žiadosť doktoranda za podmienok 

určených študijným poriadkom SZU. V žiadosti o prerušenie štúdia doktorand uvedie 

dobu, na ktorú žiada štúdium prerušiť.  

 

8. Doktorandské štúdium je možné prerušiť v súlade s platným študijným poriadkom.  

 

9. Prerušenie štúdia povoľuje dekan fakulty. Prerušenie doktorandského štúdia na 

externej vzdelávacej inštitúcii povoľuje dekan fakulty po kladnom vyjadrení vedúceho 

externej vzdelávacej inštitúcie. K žiadosti o prerušenie štúdia, ktorá je  dokladovaná  

lekárskou správou, akceptačným listom univerzity alebo výskumného pracoviska, na 

ktorej sa uskutoční študijný pobyt sa vyjadruje školiteľ. 

 

10. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do celkovej dĺžky štúdia. 

 

11. Ak pominú dôvody na prerušenie doktorandského štúdia, môže dekan fakulty na 

písomnú žiadosť doktoranda prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím stanovenej 

doby prerušenia doktorandského štúdia. 

 



  

12. Po ukončení prerušenia doktorandského štúdia je doktorand povinný bezodkladne sa 

zapísať na štúdium, v opačnom prípade je jeho rozhodnutie posudzované ako 

zanechanie štúdia. 

 

13. Doktorand, ktorý neobháji dizertačnú prácu do konca akademického roku, v ktorom 

mal štúdium skončiť,  môže požiadať dekana fakulty o prerušenie štúdia. Štandardná 

dĺžka štúdia nesmie presiahnuť viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 zákona o vysokých 

školách). Ak doktorand neobháji dizertačnú prácu v tomto termíne, jeho štúdium je 

ukončené pre neprospech. 

 

 

Článok 14 

Organizačné zabezpečenie 

 
1. Organizačno-administratívne práce spojené s uskutočňovaním doktorandského štúdia 

a organizáciou dizertačných skúšok a obhajobou dizertačných prác, zabezpečuje 

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 

2. Spisy doktorandov eviduje prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť. 

  

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť schválením vo Vedeckej rade FOaZOŠ SZU. 

Nadobudnutím účinnosti tejto smernice zaniká platnosť smernice „Zásady doktorandského 

štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave“ prerokovanej v Akademickom senáte Fakulty ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 2. 

apríla 2019 a schválené vo Vedeckej rade Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa  4. apríla 2019. 

 

 

V Bratislave dňa 22. júna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Dr. h. c.  prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r. 

dekanka 

Fakulta ošetrovateľstva  

a zdravotníckych odborných štúdií 



  

 
 

 

  Príloha č. 1 

Študijný plán v  doktorandskom študijnom programe 

Študijný odbor: 7.4.1 Ošetrovateľstvo, denná forma štúdia 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 

Študijný plán v  doktorandskom študijnom programe 

Študijný odbor: 7.4.1 Ošetrovateľstvo, externá forma štúdia 

 
 


