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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s ustanovením článku 29 vnútorného predpisu UK č. 20/2019 
Študijný poriadok UK a na základe článku 13 ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 
Organizačný poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 5/2021 
Metodický pokyn k zabezpečeniu dizertačných skúšok na FSEV UK (ďalej len „príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia  
 

Tento vnútorný predpis upravuje podrobnosti o náležitostiach žiadosti a spôsobe podávania 
žiadosti o dizertačnú skúšku na základe článku 29, ods. 3 Študijného poriadku UK, a to najmä 
v rozsahu určenia lehôt a právomocí jednotlivých subjektov zapojených do prípravy a realizácie 
dizertačných skúšok na FSEV UK v akreditovaných študijných programoch.  

 
Článok 2  

Prihláška na dizertačnú skúšku  
 
2.1. Prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva dekanke fakulty spolu s projektom dizertačnej 

práce mailom na adresu podatelna@fses.uniba, a to z univerzitného emailu 
študentky/študenta.  

2.2. Dekanka v súčinnosti s referentkou pre doktorandské štúdium na Študijnom oddelení 
Dekanátu FSEV UK (ďalej len ŠO) preskúma v lehote do 7 dní, či uchádzač/ka splnil/a 
požiadavky na pripustenie k dizertačnej skúške a udelí súhlas. Dekanka udelí súhlas 
s vykonaním dizertačnej skúšky, ak uchádzač/ka získal/a najmenej 60 kreditov 
a absolvoval/a povinné predmety študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej 
študijným programom a individuálnym študijným plánom.  

2.3. ŠO následne postúpi prihlášku s projektom predsedovi/predsedníčke programovej komisie 
na zabezpečenie vyjadrenia:  

a) návrhu oponenta/ky projektu dizertačnej práce (na základe návrhu Programovej 
komisie), 

b) návrhu komisie pre dizertačnú skúšku (na základe návrhu Programovej komisie) podľa 
požiadaviek na jej zloženie1,  

a to v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia podkladu od ŠO spolu s kontaktnými údajmi 
navrhnutých. 
2.4. Dekanka v lehote do 7 dní od doručenia návrhov pripraví menovacie dekréty a postúpi ich 

na ŠO, ktoré zasiela projekt dizertačnej práce na posúdenie oponentovi/ke s inštrukciou 
k vypracovaniu posudku.  

2.5. V posudku, vypracovanom v lehote do 30 dní,  sa oponent/ka vyjadrí k 
i. aktuálnosti zvolenej témy,  

ii. zvolenému teoretickému rámcu práce, 

 
1 §63, ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách;  resp. článok 29, ods. 8 Študijného poriadku UK, vnútorný 
predpis 20/2019 



iii. zvoleným metódam spracovania,  
iv. očakávaným výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca 

má priniesť, 
v. predpokladanému prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia 

2.6. Po doručení posudku na ŠO, zabezpečí ŠO postúpenie podkladov dekanke.  
2.7. Dekanka vypíše do 7 dní od doručenie podkladov termín dizertačnej skúšky, a to na základe 

návrhu predsedu/predsedníčky programovej komisie.  
 

Článok 3 
Dizertačná skúška 

 
3.1. Dátum a čas konania skúšky sa zverejňuje na webovej stránke fakulty a na Úradnej výveske 

FSEV UK minimálne 14 dní pred dňom konania skúšky, a to na základe návrhu 
predsedu/níčky komisie, ak je dostupný oponentský posudok.  

3.2. ŠO posiela pozvánky spravidla cez MS Teams a emailom. Podklady ku skúške pre členov/ky 
komisie pre dizertačnú skúšku sú dostupné v e-maili a v sekcii súbory v meetingu v MS 
Teams.  

3.3. Dizertačná skúška cez MS Teams je verejná, okrem diskusie komisie k hodnoteniu. 
Zverejnenie výsledkov je verejné. Skúška sa nenahráva, ak je zverejnený webový odkaz na 
pripojenie verejnosti, a to na webe fakulty.  

3.4. Komisia je uznášaniaschopná, keď je prítomná väčšina členiek/členov.  
3.5. Predsedníčka/predseda skúšobnej komisie pripraví zápisnicu, ktorá obsahuje 

b. Okruhy/témy diz. Skúšky (na základe predkladaného projektu – napr. koncepty, 
teórie, metódy) 

c. Otázky od oponenta/oponentky a komisie 
d. Slovné hodnotenie zodpovedania pripomienok oponentského posudku 

a posúdenie podľa škály:  
i. Výborná úroveň 

ii. Veľmi dobrá úroveň 
iii. Dobrá úroveň 
iv. Dostatočná úroveň 
v. Nedostatočná úroveň 

e. Rozpravu o písomnej práci 
i. schopnosť študentky/študenta reagovať na otázky komisie 

ii. odporúčania komisie 
3.6. Ak je hodnotenie Fx, doktorand/ka má právo na jeden opravný termín2 – opravná 

dizertačná skúška sa môže konať najskôr 3 mesiace po riadnom termíne a najneskôr 6 
mesiacov pred predpokladaným ukončením štúdia. 

 

 
2 Čl. 29, ods. 17 Študijného poriadku UK  



Článok 4 
Záverečné ustanovenia  

 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
 
V Bratislave 02. februára 2021 
 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 


