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Rektor Vysokej školy DTI v zmysle ustanovení  § 47d a § 12 ods. 1 písm. d) a v súlade s 
ustanovením § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva túto smernicu, ktorou sa upravujú 
pravidlá na schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom programe na Vysokej škole 
DTI. 

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Funkciu školiteľa na doktorandskom štúdiu môže vykonávať vysokoškolský učiteľ alebo 
výskumný zamestnanec Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠ DTI“) a iný odborník, ktorý 
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Článku 2. 

(2) Podmienkou vykonávania funkcie školiteľa je jeho schválenie vedeckou radou VŠ DTI. 

 

Článok 2 
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie školiteľa 

(1) Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie školiteľa pre študijný program 
doktorandského štúdia  

a)   v prípade vysokoškolského učiteľa je vedecko-pedagogický titul profesor alebo 
docent,  

b)   v prípade výskumného zamestnanca dosiahnutie vedeckého kvalifikačného stupňa 
I alebo IIa. 

(2) Dostatočným kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie školiteľa podľa ods. 1 
môže byť vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.) alebo ekvivalent tohto titulu v odbore, 
resp. príbuznom odbore s realizovaným doktorandským študijným programom. 

 

Článok 3 
Ďalšie predpoklady na výkon funkcie školiteľa 

(1)  Okrem kvalifikačných predpokladov podľa Článku 2 sa pri schvaľovaní školiteľa 
posudzuje najmä: 

a) pedagogická činnosť, 
b) vedecko-výskumná činnosť, 
c) publikačná činnosť, 
d) aktívne pôsobenie v oblasti študijného odboru v posledných 5 rokoch,  
e) ďalšie relevantné skutočnosti. 

(2) Predpokladom na vykonávanie školiteľa je aktívna práca v odbore, alebo v príbuznom 
odbore, v ktorom bude pôsobiť ako školiteľ. 

(3) Školiteľ nesmie školiť súčasne viac ako piatich doktorandov. 

(4) Dĺžka pedagogickej alebo vedeckej praxe školiteľa  musí byť najmenej 10 rokov. 



 
Článok 4 

Školiteľ - špecialista 

(1) Pre vymedzený rozsah (čas, etapu) doktorandského štúdia môže vedecká rada schváliť 
školiteľa – špecialistu. Školiteľom - špecialistom môže byť aj zamestnanec bez vedecko-
pedagogického titulu a príslušného kvalifikačného stupňa, ktorý už získal akademický 
titul PhD. alebo jeho ekvivalenty, ak spĺňa ďalšie predpoklady na výkon funkcie školiteľa 
podľa Článku 3.  

(2) Pri posudzovaní školiteľa – špecialistu môže vedecká rada primerane skrátiť požiadavku 
stanovenú v Článku 3 ods. (4). 

(3) Školiteľ - špecialista môže školiť súčasne najviac jedného doktoranda. 

 
Článok 5 

Postup schvaľovania 

(1) Návrh na schválenie školiteľa predkladá vedeckej rade rektor.   

(2) Návrh na schválenie školiteľa – špecialistu predkladá vedeckej rade rektor na základe 
odporúčania školiteľa. 

(3) Školiteľa a školiteľa – špecialistu menuje rektor po schválení vedeckou radou. 
 

 
Článok 6 

Osobitné ustanovenia 

(1) Povinnosťou školiteľa je minimálne raz za 3 roky vypísať tému dizertačnej práce, 
ktorú vysoká škola ponúkne záujemcom o doktorandské štúdium. 

(2) Školiteľ raz ročne zhodnotí štúdium a výsledky doktorandov, ktorých vedie s návrhom 
na pokračovanie alebo zrušenie štúdia doktoranda. 

(3) Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného študijného 
programu doktorandského štúdia. 

(4) Školiteľ sa schvaľuje na 5 rokov a môže sa schváliť aj opakovane. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenie 
 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 3.12.2018. Zároveň sa ruší Smernica č. R-
4/2013 Pravidlá na schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom programe. 

V Dubnici nad Váhom dňa 3.12.2018 

 

 
        doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
                       rektor 


