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Smernica rektora UK č. 4/2004 - str. 2

 Čl. 1  
Všeobecné ustanovenia 

 
   (1) V zmysle § 54 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvára vysoká škola s externou 
vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda.  

 

   (2) Individuálne dohody budú vychádzať z rámcovej dohody o spolupráci s externou 
vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu, ktorú na návrh fakulty a externej 
vzdelávacej inštitúcie  uzavrie univerzita. Individuálne dohody s externými vzdelávacími 
inštitúciami uzatvára fakulta.  

 
 

Čl. 2 
 

   (1) Vzor rámcovej dohody o  spolupráci s  externou vzdelávacou inštitúciou 
v doktorandskom štúdiu je prílohou č. 1 tejto smernice. 
 

   (2) Vzor individuálnej dohody s externou vzdelávacou inštitúciou  o  doktorandskom štúdiu 
doktoranda je prílohou č. 2 tejto smernice. 

 
 

Čl. 3 
 
   Táto smernica nadobúda účinnosť 12. mája 2004. Súčasne sa k uvedenému dátumu končí 
platnosť Opatrenia rektora UK č. 24/2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 11. mája 2004                                           doc. PhDr. František Gahér, PhD. 
                                                                                  rektor UK       

 
 
 
 
 
 

Prílohy: 2 
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Príloha č. 1 

Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou   
v doktorandskom štúdiu   

 
 
Univerzita Komenského v Bratislave  
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava  
zastúpená  ............................................... – rektorom UK 
IČO: 00397865 
Bankové spojenie: ......................, č. účtu .................... 
(ďalej len UK) 
Fakulta ........................ 
adresa .................. 
zastúpená ................................................. – dekanom 
IČO:  
Bankové spojenie: ......................, č. účtu .................... 
(ďalej len fakulta) 
 
a  
...................................... (názov externej vzdelávacej inštitúcie) 
adresa ..................................................... 
zastúpená ............................................... – štatutárnym zástupcom 
IČO: ..................... 
Bankové spojenie:  ......................, č. účtu .................... 
(ďalej len ..............) 
 

uzatvárajú týmto 
 

podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) dohodu o realizácii doktorandského 
štúdia podľa študijného programu v študijnom odbore (alebo odboroch)................., ktorý(é) 
bol(i) akreditovaný(é) na ................... (názov externej vzdelávacej inštitúcie). 
 

 
Čl. 1 

Predmet dohody 
 
   Predmetom dohody je spolupráca zúčastnených strán pri realizácii doktorandského 
študijného programu (programov) v dennej alebo externej forme. 
   Obe zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v rámci zákonom daných 
možností na realizácii a  naplnení programu a poslania doktorandského štúdia.  

 
           

Čl. 2 
Povinnosti zúčastnených strán 

 
   (1) Univerzita Komenského  v Bratislave, ................. fakulta sa zaväzuje: 
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a) v prípade zriadenia odborových komisií pre akreditované odbory doktorandského štúdia, 
ktoré sú akreditované aj na externej vzdelávacej inštitúcii (uviesť názov), s ktorou 
spolupracuje, primerane začleňovať do týchto komisií aj zástupcov tejto inštitúcie, 

b) prerokovať návrhy externej vzdelávacej inštitúcie (uviesť názov) na školiteľov 
doktorandského štúdia vo vedeckej rade fakulty, 

c) pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium zaradiť medzi vypísané témy 
(spolu s menami školiteľov) aj tie, ktoré boli vypísané externou vzdelávacou inštitúciou 
(uviesť názov), pričom externá vzdelávacia inštitúcia je oprávnená zverejniť témy 
dizertačných prác samostatne, 

d) ak ide o prijímanie uchádzačov, hlásiacich sa na tému vypísanú externou vzdelávacou 
inštitúciou, zabezpečiť primerané zastúpenie pracovníkov externej vzdelávacej inštitúcie 
(uviesť názov) v komisiách na prijímacích skúškach na doktorandské štúdium, paritné 
zastúpenie v komisiách na dizertačnú skúšku a v komisiách na obhajoby dizertačných prác, 

e) prijať na štúdium prijímacou komisiou odporúčaného uchádzača až po súhlase  externej 
vzdelávacej inštitúcie, ak ide o tému zadanú touto inštitúciou, 

f) konkretizovať program a podmienky uchádzača prijatého na témy vypísané externou 
vzdelávacou inštitúciou (uviesť názov) do formy individuálnej dohody s touto inštitúciou,  
pričom dohoda musí obsahovať najmä: 
- študijný program prijatého uchádzača, 
- podiel  zúčastnených  strán  na  plnení  povinností  študijnej  a  vedeckej  časti  študijného 

programu a v oblasti pedagogickej  práce doktoranda, 
- počet kreditov priznávaných za výkony doktoranda pri plnení tých povinností študijnej 

časti, ktorých plnenie poskytuje podľa dohody externá vzdelávacia inštitúcia (uviesť         
názov), 

g) poskytnúť svoje možnosti na plnenie študijnej časti doktorandského štúdia (prednášky, 
semináre, individuálne štúdium a pod.), 

h) v rámci svojich možností umožniť doktorandom študujúcim na externej vzdelávacej 
inštitúcii vykonávať zákonom určenú pedagogickú prácu vo svojich zariadeniach, 

i) registrovať doklady o priebehu štúdia doktoranda a plnení jeho študijných a ďalších 
povinností podľa študijného programu,  

j) zostavovať prijímacie komisie s primeraným zastúpením externej vzdelávacej inštitúcie 
(uviesť názov), komisie na dizertačné skúšky a obhajobné komisie s paritným zastúpením 
externej vzdelávacej inštitúcie (uviesť názov), ak ide o témy zadané touto inštitúciou, 

k) vystaviť a odovzdať úspešným absolventom doktorandského štúdia diplom o získaní 
akademického titulu. 

 

   (2) Externá vzdelávacia inštitúcia ............................... (uviesť  jej názov) sa zaväzuje, že: 
a) poskytne vedeckej rade fakulty overené kópie dokladov o akreditovaných odboroch 

doktorandského štúdia a vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov na tieto odbory,  
b) pred začatím prijímacieho konania poskytne  fakulte zoznam vypísaných tém s menami 

určených školiteľov, 
c) nominuje a zabezpečí účasť svojich zástupcov v komisiách na prijímacie skúšky  a vyjadrí 

sa k návrhu prijímacej komisie na prijatie uchádzačov na témy, ktoré vypísala,   
d) uzavrie s fakultou individuálne dohody o štúdiu každého prijatého doktoranda podľa čl. 2 

ods. f, 
e) bude včas poskytovať fakulte informácie  pre register študentov o plnení študijného plánu 

doktoranda a o získaní kreditov za výkony, ktoré urobil  podľa dohody na externej 
vzdelávacej inštitúcii (uviesť názov). Počet kreditov za jednotlivé výkony bude určený 
podľa pravidiel, ktoré sú osobitným predpisom Univerzity Komenského, 
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f) bude informovať fakultu o účasti doktoranda na stážach, študijných a pracovných  
pobytoch a iných podobných povinnostiach, vyplývajúcich z plnenia jeho študijného 
programu, 

g) bude poskytovať doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium v zmysle § 54 ods. 19 
zákona z finančných zdrojov vyčlenených na tento účel vo svojom rozpočte. 

Čl. 3 
Platnosť dohody 

 
(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania druhou zúčastnenou stranou. 

 

(2) Platnosť dohody zaniká, ak sa zúčastnené strany dohodnú o jej ukončení. 
 

 
Čl. 4 

 
   (1) Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.  
 

   (2) Obe zúčastnené strany obdržia  po dve vyhotovenia. 
 
 

Čl. 5 
 

   Pri zmenách v akreditovaných študijných odboroch doktorandského štúdia možno túto 
dohodu aktualizovať osobitnými dodatkami, ktoré podpíšu obe zúčastnené strany. 

 
 
 
 
 

 
V Bratislave dňa .............................. 

 
 
 
 
........................................                                              ........................................ 
            rektor UK                     napr. predseda SAV 

 
 
 

            ........................................                                              ........................................ 
                  dekan fakulty UK                                                    napr. riaditeľ ústavu SAV 
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Príloha č. 2 

Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou  o   
doktorandskom štúdiu doktoranda   

 
 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Fakulta ........................ 
adresa .................. 
zastúpená ................................................. – dekanom 
IČO:  
Bankové spojenie: ......................, č. účtu .................... 
(ďalej len fakulta) 
 
a  
(názov externej vzdelávacej inštitúcie) 
adresa 
zastúpená ................................................ – štatutárnym zástupcom 
IČO: ..................... 
Bankové spojenie:  ..............   č. účtu .................... 
(ďalej len ..............) 
 
vychádzajúc z rámcovej dohody o spolupráci v doktorandskom štúdiu, uzavretej dňa ............ 
 

uzatvárajú týmto 
 
v zmysle § 54 zákona č 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) dohodu o realizácii doktorandského 
štúdia  
Mgr. (MUDr., Ing. a pod.) ................................. (uviesť meno), 
absolventa(ky) magisterského (doktorského, inžinierskeho) štúdia na ................ fakulte 
Univerzity (uviesť názov). 
 
 

Čl. 1 
 
   Menovaný/á bol(a) prijatý(á) dňa ............... na doktorandský študijný program ................. 
................................. (uviesť) v odbore...................... (uviesť) s témou dizertačnej práce 
............................................................................. ,  
vypísanou externou vzdelávacou  inštitúciou ......................... (uviesť názov) a za školiteľa mu 
(jej) bol určený ...........................(uviesť meno). 
 
 

Čl. 2 
 
   Podľa rámcovej dohody o spolupráci v doktorandskom štúdiu, uzavretej oboma 
zúčastnenými stranami doktorandské štúdium menovaného(nej) sa bude riadiť študijným 
poriadkom Univerzity Komenského a jej ........ fakulty a nadväzujúcimi úpravami a vo svojom 
obsahu študijným plánom doktoranda, ktorý je prílohou tejto dohody.  
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Čl. 3 

 
   Na plnení povinností doktoranda sa obe strany budú podieľať nasledovne: 

• v študijnej časti ..................(konkretizovať, ktoré činnosti budú na fakulte a ktoré 
na inštitúcii);  

• vo vedeckej časti  (zrejme bude všetko na inštitúcii, ale môže byť aj inak); 
• v oblasti pedagogickej  práce doktoranda (na fakulte, konkretizovať). 

Za jednotlivé  výkony pri plnení povinností študijného plánu  doktoranda, ktorých plnenie 
poskytuje podľa dohody externá vzdelávacia inštitúcia ................... (uviesť názov), bude počet 
kreditov nasledovný: ................................. (uviesť konkrétne). 

 
 

Čl. 4 
 
   Externá vzdelávacia inštitúcia ............... (uviesť názov)  v zmysle § 54 ods. 19 zákona 
poskytne doktorandovi štipendium z finančných zdrojov vyčlenených na tento účel vo svojom 
rozpočte a bude zabezpečovať krytie nákladov na jeho doktorandské štúdium.  

 
Čl. 5 

 
   Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania druhou zúčastnenou 
stranou.  

 
 

Čl. 6 
 
   (1) Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch.  
 

   (2) Obe zúčastnené strany, školiteľ a doktorand obdržia  po jednom vyhotovení tejto 
dohody.  
 
 

Čl. 7 
 
   Platnosť dohody sa končí:  
a) dňom riadneho skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 zákona, 
b) iným skončením štúdia podľa § 66, 
c) dohodou zúčastnených strán o odstúpení od dohody, 
d) odstúpením od dohody v prípade jej neplnenia druhou zúčastnenou stranou. 

 
 
V Bratislave ..................................... 
 

 
 
 
........................................    .......................................... 
               dekan                 napr. riaditeľ 


