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V zmysle harmonogramu letného semestra 2021/2022 je potrebné podať žiadosti o 
vykonanie obhajoby dizertačnej práce (DZ) a odovzdanie dizertačnej práce a povinných 
príloh do 15. júna 2022. Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie a v súlade 
s aktuálnymi opatreniami UK,  je možné aj osobne v úradných hodinách podávať žiadosti 
o vykonanie obhajoby dizertačnej práce spolu s prílohami, na pracovisku referátu pre 
doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 
(OVVDS).  
 
DOKTORAND 
V prípade, že po dohode doktoranda so školiteľom je potrebné upraviť názov dizertačnej 
práce, doktorand je povinný vyplniť formulár Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej 
práce.  
V prípade rozhodnutia vypracovať dizertačnú prácu v anglickom jazyku, je potrebné 
vyplniť formulár Žiadosť o vypracovanie dizertačnej práce v anglickom jazyku.  
https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/legislativa-a-formulare/formulare/ 
 
 
Dizertačnú prácu (finálnu verziu) vloží do 10.6.2022 v pdf formáte do  AISu podľa 
postupu uvedeného v návode AIS2 – Odovzdanie práce do systému  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/odoslanie-zaverecnej-prace-cez-
AIS2-2021_SKKv603.pdf 
 
ODKLAD ZVEREJNENIA DIZERTAČNÝCH PRÁC A LICENČNÉ ZMLUVY 
 
Licenčné zmluvy sa netlačia. Je potrebné ich podpísať elektronicky 
prostredníctvom  AISu podľa postupu uvedeného v návode AIS2 – Odovzdanie práce do 
systému  
 
https://web.microsoftstream.com/video/9506bef2-d003-4cd7-b38e-
53cd68e02096?referrer=https:%2F%2Funiba.sk%2F   
 
V prípade odkladu zverejnenia DZ na 1 až 12 mesiacov, uvedie toto do licenčnej zmluvy. 
 
!!! O odklad zverejnenia dizertačnej práce na 13 až 36 mesiacov doktorand žiada 
v dostatočnom predstihu s uvedením dôvodu (skôr ako nahráva prácu do AISu a označí 
ju ako finálnu), prostredníctvom AISu podľa návodu: 
  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-
prace/ako_poziadat_o_odklad_zverejnenia_na_viac_ako12_m.pdf 
 
Žiadosť o odklad zverejnenia dizertačnej práce na 13 až 36 mesiacov elektronicky 

v  AISe  potvrdí   prodekanka  pre  doktorandské  štúdium  a  zahraničné  styky 

a doktorandovi príde do AISu správa o schválení. Až potom môže vložiť prácu do AISu 

a označiť ju ako finálnu, následne vyplniť a elektronicky podpísať licenčnú zmluvu 

podľa návodu. 

 

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/legislativa-a-formulare/formulare/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/odoslanie-zaverecnej-prace-cez-AIS2-2021_SKKv603.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/odoslanie-zaverecnej-prace-cez-AIS2-2021_SKKv603.pdf
https://web.microsoftstream.com/video/9506bef2-d003-4cd7-b38e-53cd68e02096?referrer=https:%2F%2Funiba.sk%2F
https://web.microsoftstream.com/video/9506bef2-d003-4cd7-b38e-53cd68e02096?referrer=https:%2F%2Funiba.sk%2F
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/ako_poziadat_o_odklad_zverejnenia_na_viac_ako12_m.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/ako_poziadat_o_odklad_zverejnenia_na_viac_ako12_m.pdf


Zároveň doručí osobne vyplnený formulár Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej 
práce spolu s povinnými prílohami (životopis, zoznam publikácií z EPC, DP v pevnej 
väzbe, protokol originality z AISu a THESES, posudok školiteľa, ročné hodnotenie, 
vysporiadanie záväzkov ...) najneskôr do 15. júna 2022 vrátane.  
 
Odporúčané je vkladať pdf záverečnej práce do AISu minimálne tri pracovné dni pred 
harmonogramom stanoveným termínom, aby boli zabezpečené obidve povinné kontroly 
originality prostredníctvom protokolov AIS a THESES. 
  
Doktorand má povinnosť vysporiadať svoje záväzky s PriF UK najneskôr 7 
kalendárnych dní pred termínom konania obhajoby. Referát pre doktorandské 
štúdium zabezpečí kontrolu vysporiadania záväzkov s Ústrednou knižnicou PriF UK, 
vysporiadania zapožičaného majetku PriF UK (spravidla inventár evidovaný na školiacich 
pracoviskách PriF UK) a v neposlednom rade úhradu poplatkov školného. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti budú predseda odborovej komisie a vedúci príslušného 
školiaceho pracoviska informovaní a požiadaní prijať bezodkladné opatrenia. 
 
!!! Zároveň si dovoľujeme požiadať doktorandov o súčinnosť pri náležitom archivovaní 
ich diela osobným doručením jedného výtlačku v pevnej väzbe spolu so Žiadosťou 
o povolenie obhajoby dizertačnej práce na referát doktorandského štúdia v stanovenom 
termíne.   
  
ŠKOLITEĽ 

Povinnosťou školiteľa doktoranda, ktorý sa uchádza o obhajobu dizertačnej práce, je 

vypracovať a vložiť do AISu ročné hodnotenie doktoranda a posudok školiteľa.  

Školiteľ vkladá do AISu posudok vo formáte pdf (bez podpisu) alebo ho priamo tvorí 

v prostredí AIS. Zároveň originál posudku s podpisom školiteľa odovzdá doktorandovi 

najneskôr do 15. júna 2022. Dizertačnú prácu v pdf formáte emailom zašle predsedovi 

OK a na PhDdepartment@live.uniba.sk.  

Školiteľ vytlačí protokoly (postačujú prvé strany) z kontroly originality a podpísané ich 

odovzdá doktorandovi. 

Posudok školiteľa povinne obsahuje vyjadrenie sa ku výsledkom kontroly originality.  

 

ODBOROVÁ KOMISIA 

Referát pre doktorandské štúdium postúpi predsedovi OK príslušného študijného 

programu Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce uchádzača spolu so 

sprievodnou  dokumentáciou.  

Odborová komisia v zmysle platnej legislatívy prerokuje žiadosť uchádzača, na základe 

zaslaného pdf dizertačnej práce zhodnotí jej formálne a obsahové náležitosti, a v prípade 

kladného odporúčania práce k obhajobe navrhne dekanovi fakulty prostredníctvom 

referátu pre doktorandské štúdium zloženie komisie  a oponentov (osobne na referáte 

alebo prostredníctvom podateľne a zároveň elektronicky vo worde emailom na 

PhDdepartment@live.uniba.sk).  
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!!! Povinnou súčasťou každého návrhu zloženia komisie a oponentov je samostatný 

odstavec, v ktorom bude vyjadrené konštatovanie členov odborovej komisie či 

uchádzač/ka plní alebo neplní minimálne publikačné kritéria stanovené na fakulte. 

Predseda odborovej komisie, alebo ním poverená osoba –podpredseda, tajomník OK-

zodpovedá za komunikáciu s oponentami, dodržanie lehoty dodania posudkov a ich 

vloženie do AIS. Posudok s návrhom hodnotenia oponent vypracuje a doručí do 30 

kalendárnych dní v elektronickej verzii na PhDdepartment@live.uniba.sk . Originál 

posudku s podpisom oponent zašle poštou alebo doručí prostredníctvom podateľne 

fakulty na adresu referátu pre doktorandské štúdium najneskôr 14 kalendárnych dní pred 

konaním obhajoby dizertačnej práce. Termíny jednotlivých administratívnych etáp v 

zmysle vyššie uvedeného zostávajú v platnosti.  

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Obhajoba dizertačnej práce bude prebiehať podľa zaužívaných zvyklostí prezenčnou 

formou. Avšak v prípade ak nebude možné zabezpečiť fyzickú prítomnosť doktoranda, 

minimálne dvoch tretín členov komisie alebo minimálne dvoch z troch oponentov, bude 

potrebné realizovať obhajobu dištančnou metódou, zaužívaným spôsobom 

prostredníctvom TEAMSu, pričom sa odporúča využiť streamovanie priebehu obhajoby.  
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