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Čl. 1
Predmet úpravy
Táto smernica upravuje a spresňuje problematiku doktorandského štúdia na Univerzite
Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu.
Čl. 2
Legislatívne zabezpečenie doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium na FTVŠ UK sa riadi:
1) Ustanoveniami § 54, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon).
2) Ustanoveniami článkov 36 – 42, Vnútorného predpisu č. 20/2017, ktorý schválil AS UK
v Bratislave (Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity
Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3).
3) Ustanoveniami článkov 36 – 42, Vnútorného predpisu č. 5/2015, ktorý schválil AS FTVŠ
UK v Bratislave (Študijný poriadok).
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Čl. 3
Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave,
Fakulte telesnej výchovy a športu
Študijný program doktoranda tvorí študijná časť (60 kreditov) a vedecká časť (120
kreditov).
Študijná časť je zameraná na získanie znalostí z epistemológie vedy, teoretických základov
vied o športe, teoretických a metodologických základov športovej edukológie, športovej
humanistiky a športovej kinantropológie a teoretických východísk predmetu skúmania
vyplývajúcich z témy dizertačnej práce.
Vedecká časť zahŕňa výskumné činnosti vyplývajúce najmä z realizácie výskumného
projektu a ďalších vedeckovýskumných činností.
Doktorand v spolupráci so školiteľom zostavuje svoj individuálny študijný plán zo
zoznamu povinných a výberových predmetov. Doktorand si vyberá minimálne 5
výberových predmetov, z toho najmenej 3 z ponuky predmetov konkrétneho študijného
programu, ktoré sú relevantné k téme dizertačnej práce. 2 voliteľné predmety si môže
zapísať zo zoznamu predmetov iných študijných programov III. stupňa štúdia na FTVŠ
UK, resp. získať ich na iných fakultách UK v relevantných predmetoch.
Publikačná činnosť.
a) Platí pre študentov III. stupňa štúdia prijatých v akademických rokoch 2015/2016
a 2016/2017
Výsledky doktoranda musia byť publikované v recenzovaných publikáciách, vo
vedeckých časopisoch domácich a zahraničných a na vedeckých, resp. odborných
konferenciách doma a v zahraničí. Pri obhajobe dizertačnej práce musí mať doktorand
v evidencii publikačnej činnosti zaevidované minimálne 4 výstupy vedeckého
charakteru. Minimálne jeden z výstupov musí byť uverejnený v časopise indexovanom
v databáze Web of Science (WOS) alebo SCOPUS, konkrétne v kategóriách ADM
alebo ADN, prípadne v karentovanom časopise v kategóriách ADC alebo ADD.
Minimálne jeden z výstupov musí byť uverejnený v zahraničí. Odporúča sa, aby
publikačné výstupy mali afinitu k téme dizertačnej práce. Doktorand musí byť
minimálne spoluautor každého vedeckého výstupu.
b) Platí pre študentov III. stupňa štúdia prijatých od akademického roku 2017/2018
Výsledky doktoranda musia byť publikované v recenzovaných publikáciách, vo
vedeckých časopisoch domácich a zahraničných a na vedeckých, resp. odborných
konferenciách doma a v zahraničí. Pri obhajobe dizertačnej práce musí mať doktorand
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v evidencii publikačnej činnosti zaevidované minimálne 4 výstupy vedeckého
charakteru. Minimálne jeden z výstupov musí byť uverejnený v časopise indexovanom
v databáze Web of Science (WOS) alebo SCOPUS, konkrétne v kategóriách ADM
alebo ADN, prípadne v karentovanom časopise v kategóriách ADC alebo ADD.
Odporúča sa, aby publikačné výstupy mali afinitu k téme dizertačnej práce. Doktorand
musí byť hlavný autor aspoň 1 vedeckého výstupu uverejneného v časopise
indexovanom v databáze WOS alebo SCOPUS.
c) Platí pre študentov III. stupňa štúdia prijatých od akademického roku 2018/2019
Výsledky doktoranda musia byť publikované v recenzovaných publikáciách,
v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a na vedeckých, resp. odborných
konferenciách doma a v zahraničí. Pri obhajobe dizertačnej práce musí mať doktorand
v evidencii publikačnej činnosti zaevidované minimálne 4 výstupy vedeckého
charakteru, všetky opublikované v priebehu doktorandského štúdia. Minimálne jeden
z týchto výstupov musí byť uverejnený v časopise indexovanom v databáze Web of
Science (WOS) alebo SCOPUS, konkrétne v kategóriách ADM, ADN, ADC alebo
ADD s IF, SJR, SNIP alebo CiteScore ≥ 0,10, pričom doktorand musí byť prvým,
hlavným autorom tohto výstupu s autorským podielom minimálne 20 %. Odporúča sa,
aby publikačné výstupy mali afinitu k téme dizertačnej práce.
Počas štúdia je doktorand v dennej forme štúdia povinný vystúpiť v rámci ŠVOUČ a to raz
v teoretickej sekcii (v anglickom jazyku) a raz v sekcii posterov (v anglickom jazyku).
Doktorand v externej forme štúdia je povinný v rámci ŠVOUČ vystúpiť raz buď
v teoretickej sekcii (v anglickom jazyku) alebo v sekcii posterov (v anglickom jazyku).
Počas štúdia je doktorand povinný požiadať o grant mladých UK minimálne 2 × (v 1. a v
2. roku štúdia).
Doktorand je povinný plniť úlohy vyplývajúce z pedagogického i vedeckovýskumného
zamerania pracoviska (katedry) i fakulty, na ktorom je zaradený.
Doktorand je zaradený na pracovisku školiteľa (katedra a pod.), ktorý podľa zákona
prioritne určuje jeho študijný plán. Doktorand, v prípade potreby, realizuje pedagogickú
činnosť i na inom pracovisku (katedre a pod.), o čom sa obidve strany (vedúci príslušných
pracovísk, doktorand i jeho školiteľ) vopred dohodnú.
Doktorand je povinný zdržiavať sa na pracovisku, na ktoré je zaradený v čase výučbovej
i skúškovej časti semestra. Okrem toho je povinný byť na pracovisku v prípade účasti na
štátnych skúškach v pozícii vedúceho záverečnej práce, oponenta záverečnej práce či
administrátora. Doktorand sa súčasne zúčastňuje na akciách pracoviska a fakulty a to podľa
požiadaviek školiteľa, vedúceho pracoviska a vedenia fakulty. Doktorand dodržiava platné
nariadenia dekana fakulty o evidencii prítomnosti na pracovisku (zápis č. 6 zo zasadnutia
Kolégia dekana FTVŠ UK dňa 14.02.2013, bod 5 q). Účasť interných doktorandov na
pracovisku je nevyhnutná v rozsahu minimálne 6 hodín denne s podmienkou zapisovania
sa a súčasne je potrebné túto dochádzku na katedrách archivovať po dobu celého štúdia.
Neprítomnosť doktoranda na pracovisku je možná, okrem prípadov hodných zreteľa, len
v prípadoch, keď doktorand realizuje činnosti spojené so spracovaním dizertačnej práce, či
príprave vedeckých výstupov uvedených najmä v bode 8. O neprítomnosti informuje
doktorand najmä školiteľa a vedúceho príslušného pracoviska.
Povinnosťou doktoranda je nielen vzájomná ústretová komunikácia s osobitným zreteľom
na dobré mravy, ale aj utužovanie medziľudských vzťahov na pracovisku i fakulte a šírenie
dobrého mena Fakulty telesnej výchovy a športu i Univerzity Komenského v Bratislave.
Body 10) až 14) sa nevzťahujú na študentov doktorandského štúdia v externej forme štúdia.
Táto smernica nadobúda platnosť dňa 23.08.2018.
Ruší sa smernica dekana č. 1/2017 „Osobitosti doktorandského štúdia na FTVŠ UK“ zo
dňa 28. apríla 2017.

V Bratislave 23.08.2018
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK

