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I. časť
11.
POKYN
rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave
z 23. 06. 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa pokyn rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave
č.17/2012, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia v Akadémii
Policajného zboru v Bratislave.

Na zabezpečenie úloh zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) a na vykonanie ustanovení Študijného poriadku Akadémie Policajného zboru
v Bratislave, ktoré sa vzťahujú na doktorandské štúdium, ustanovujem:
Čl. 1
Pokyn rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave č.17/2012, ktorým sa vydávajú
Zásady organizácie doktorandského štúdia v Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa mení
a dopĺňa takto:
1.

Čl. 3 sa dopĺňa o odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Dĺžka doktorandského štúdia je určená akreditovaným študijným programom v danom
študijnom odbore.
(6) Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme štúdia sú tri akademické roky,
v externej forme štúdia štyri akademické roky. 14a
2.
V článku 3, odseku (6) sa nad druhé slovo „roky“ umiestňuje odkaz 14a. Poznámka pod
čiarou znie: „14a - Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 36, ods. 2
študijného poriadku / Čl.19, ods. 2, tohto opatrenia. “.
3.

Čl. 4 znie:
„Čl. 4
Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov

(1) Kreditový systém sa uplatňuje vo všetkých formách doktorandského štúdia v súlade so
schváleným študijným poriadkom akadémie.
(2) Kredity sú jednotkami pracovného zaťaženia doktoranda.
(3) Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za:
a) absolvovanie predmetov určených učebným plánom v študijnej časti doktorandského štúdia
b) vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške,

2

preukázané činnosti v oblasti vedeckovýskumnej práce (publikácie, aktívna účasť na
seminároch, konferenciách, spoluriešiteľstvo vedeckých úloh a pod.)
d) pedagogickú činnosť, prednesenie výberových prednášok, uskutočnenie seminárov
a cvičení, vedenie alebo oponentúra prác ŠVOČ a záverečných prác bakalárskych študijných
programov
e) vypracovanie dizertačnej práce a jej prijatie na obhajobu
(4) Činnosti uvedené v odseku 3 sú navzájom nezastupiteľné. Pravidlá na pridelenie
zodpovedajúceho počtu kreditov za jednotlivé činnosti sú hodnotené takto:
c)

Činnosť
1. ročník

2.
ročník

1.semest
er

Absolvovanie predmetu určeného študijným plánom PP
Absolvovanie predmetu určeného študijným plánom PVP

er

12

12

1830*

1824*

Aktívna pedagogická činnosť v priamej výučbe
Publikačná činnosť

12

Vedenie záverečných prác Bc. štúdia
Aktívna účasť na riešení projektu vedecko-výskumnej úlohy
Členstvo
a činnosť v organizačných a iných výboroch
vedeckých podujatí

Vypracovanie dizertačnej práce a jej obhajoba

12

510*

Dizertačná skúška

Vedenie prác ŠVOČ

3.
ročník

2.semest

510*

15

69*

69*

912*

912*

520*

520*

36*

36*

30

Vedecká a samostatná tvorivá, vedecká a publikačná činnosť v jednotlivých akademických
rokoch
* príslušný počet kreditov, podľa náročnosti a kvality práce prideľuje doktorandovi školiteľ (rozsah
pedagogickej činnosti, počet vedených prác, rozsah zadanej literatúry, kvalitu a autorský podiel
doktoranda na vedeckej a publikačnej činnosti posudzuje školiteľ). Hodnotiť sa môžu iba tie výstupy
z výskumnej a publikačnej činnosti doktorandov, ktoré sú preukázateľne zdokumentované uvedením
bibliografických údajov publikácie alebo odkazu na registračnú evidenciu knižnice APZ.

(5) Získané kredity doktoranda za absolvovanie predmetov do výkazu o štúdiu a do
elektronického informačného systému akadémie zapisuje učiteľ. Kredity za úspešné
absolvovanie úloh vo vedeckej časti štúdia zapisuje školiteľ. Zápis kreditov učiteľa a školiteľa sa
uskutočňuje najneskôr do konca príslušného akademického roka. Školiteľ získané kredity
doktoranda v danom akademickom roku uvedie aj v jeho ročnom hodnotení.

3

(6) Podmienkou zápisu študenta do vyššieho ročníka v dennej forme štúdia študijného
programu je získanie minimálne 52 kreditov, maximálne 90 kreditov.
(7) Podmienkou zápisu študenta do vyššieho ročníka v externej forme štúdia študijného
programu je získanie minimálne 38 a maximálne 72 kreditov.
(8) Nesplnenie podmienky získania minimálneho počtu kreditov v danom akademickom roku
je dôvodom, aby školiteľ v závere ročného hodnotenia podal návrh na vylúčenie doktoranda zo
štúdia. O vylúčení doktoranda zo štúdia rozhoduje rektor po vyjadrení stanoviska odborovej
komisie k ročnému hodnoteniu.
(9) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na externej vzdelávacej inštitúcii, získané
kredity sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na túto inštitúciu vyslaný v rámci svojho
študijného plánu a ak sú kreditové systémy vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie kompatibilné.
(10) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia, prípadne k zmene študijného programu
v priebehu štúdia, možno doktorandovi uznať získané kredity, ak je to v súlade s jeho novým
študijným plánom.
(11) O transfere alebo priznaní kreditov podľa odseku 10 a 11 rozhoduje na rektor po
vyjadrení odborovej komisie.“.
4.
V článku 4, odseku (8) sa nad slovo „kreditov“ umiestňuje odkaz 15. Poznámka pod
čiarou znie: „15 – Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 36, ods. 2
študijného poriadku / Čl.19, ods. 2, tohto opatrenia.“

5.

Čl. 8 znie:

„Čl. 8
Dizertačná skúška
(1) Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky. Dizertačnou skúškou doktorand preukazuje
úroveň získaných vedomostí v predmetoch určených študijným programom doktorandského
štúdia a predpoklady na riešenie problematiky dizertačnej práce.
(2) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia podáva rektorovi žiadosť o povolenie
dizertačnej skúšky najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme
štúdia najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia.
(3) Doktorand je povinný podať spolu so žiadosťou o povolenie dizertačnej skúšky aj
písomnú prácu vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním
dizertačnej skúšky je získanie najmenej 75 kreditov.“.
6.

V článku 8, odseku (1) sa nad slovo „skúšky“ umiestňuje odkaz 17. Poznámka pod čiarou
znie: „17 - § 54 ods. 3 a § 51 ods. 3 zákona o vysokých školách

7.

V článku 8, odseku (3) sa nad slovo „štúdia“ umiestňuje odkaz 18. Poznámka pod čiarou
znie: „18 - Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 36, ods. 2
študijného poriadku / Čl.19, ods. 3, tohto opatrenia
V článku 8, odseku (3) sa nad slovo „kreditov“ umiestňuje odkaz 19. Poznámka pod
čiarou znie: „19 - Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 36, ods. 2
študijného poriadku / Čl.19, ods. 3, tohto opatrenia

8.
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9.

v Čl. 9, ods. 1 znie:
„Čl. 9
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

(1) Doktorand podáva rektorovi žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v súlade
s harmonogramom štúdia, ak získal najmenej 150 kreditov. Žiadosť podáva v dostatočnom
časovom predstihu tak, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr do 31.
augusta posledného roka jeho doktorandského štúdia.“.
10.

V článku 9, odseku (1) sa nad slovo „kreditov“ umiestňuje odkaz 20. Poznámka pod
čiarou znie: „21 - Neplatí pre doktorandské študijné programy podľa článku 36, ods. 2
študijného poriadku / Čl.19, ods. 3, tohto opatrenia

11.

Čl. 14 znie:
„Čl. 14

Obhajoba dizertačnej práce
(1) Komisia na obhajobu dizertačnej práce pozostáva z predsedu a najmenej troch členov
a troch oponentov. Predseda a najmenej jeden člen komisie alebo jeden oponent sa určujú z
členov danej odborovej komisie. Členom komisie v prípade, že tému vypísala externá
vzdelávacia inštitúcia, musí byť aj zamestnanec z tejto vzdelávacej inštitúcie. Na obhajobe sa
zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, bez práva hlasovať o výsledku obhajoby dizertačnej práce.
(2) Obhajoba dizertačnej práce je verejná, vo výnimočných prípadoch ju môže rektor určiť za
neverejnú, ak je potrebné rešpektovať všeobecne záväzné predpisy na úseku ochrany
utajovaných skutočností.
(3) Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy. Doktorand prezentuje
obsah svojej dizertačnej práce, jej výsledky a prínosy rozpracovania problematiky. Oponenti
prednesú svoje posudky, ku ktorým doktorand zaujme stanovisko. V diskusii sa overuje
správnosť odôvodnenosť a vedecká pôvodnosť poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci.
(4) Obhajoba sa môže konať len za prítomnosti predsedu a najmenej dvoch členov komisie
a dvoch oponentov, pritom aspoň jeden oponent a aspoň jeden člen komisie musí byť osoba,
ktorá nepôsobí na pracovisku doktoranda. V prípade záporného posudku musí byť na obhajobe
prítomný oponent, ktorý tento posudok spracoval. Ak tému vypísala externá vzdelávacia
inštitúcia, musí byť prítomný člen komisie z tejto vzdelávacej inštitúcie.
(5) Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na obhajobe v určenom termíne,
vopred sa písomne ospravedlní rektorovi a tiež predsedovi komisie na obhajobu. Rektor po
dohode s predsedom komisie na obhajobu určí v takom prípade náhradný termín obhajoby
a oznámi ho jej účastníkom.
(6) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie komisie pre obhajobu, na ktorom sa
zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí
priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. Komisia
a oponenti v tajnom hlasovaní rozhodnú o tom, či navrhnú udeliť doktorandovi akademický titul.
Na rozhodnutie o udelení titulu musí doktorand získať minimálne nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov komisie a oponentov.
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(7) O obhajobe sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie pre obhajoby,
prítomní členovia komisie a oponenti.
(8) Výsledok tajného hlasovania komisie a oponentov s odôvodnením rozhodnutia vyhlási
predseda komisie doktorandovi a ostatným prítomným účastníkom obhajoby po skončení
neverejného zasadnutia ešte v deň konania obhajoby dizertačnej práce.
(9) Doktorand, ktorému komisia pre obhajobu na základe výsledku obhajoby dizertačnej
práce alebo pre jeho neospravedlnenú neúčasť na obhajobe navrhla neudeliť akademický titul,
môže písomne požiadať rektora o určenie náhradného termínu obhajoby dizertačnej práce.
(10) Určenie náhradného termínu na povolenie obhajoby dizertačnej práce v tom istom
študijnom programe možno žiadať iba raz. Doktorand môže opätovne požiadať o povolenie
obhajoby dizertačnej práce najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, v ktorom sa konala alebo
sa mala konať obhajoba jeho dizertačnej práce.
(11) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.“.

12. Čl. 15 znie:
„Čl. 15
Rozhodovanie o udelení akademického titulu
Vysokoškolský diplom o získaní akademického titulu na základe úspešného absolvovania
doktorandského štúdia a výsledku obhajoby dizertačnej práce vydáva akadémia. Doklad
o úspešnom skončení štúdia sa spravidla odovzdáva pri slávnostnej promócii absolventov
akadémie.“.
13. Čl. 16 znie:
„Čl. 16
Zmeny počas doktorandského štúdia
(1) Zmenu formy doktorandského štúdia, študijného programu, zmeny školiteľa alebo
školiaceho pracoviska možno uskutočniť počas doktorandského štúdia len v odôvodnených
prípadoch, spravidla, ak sa tým utvoria priaznivejšie podmienky na plnenie študijného plánu
doktoranda.
(2) O zmenu formy doktorandského štúdia z dennej na externú môže doktorand požiadať
rektora, ak neskončí svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce v určenom čase alebo ak má iné
preukázateľne závažné dôvody. Do času štúdia sa započítava pomerná časť trvania
absolvovaného študijného programu v danej forme štúdia. O zmenách formy doktorandského
štúdia rozhoduje rektor na základe žiadosti doktoranda, po vyjadrení predsedu odborovej
komisie na návrh školiteľa.
(3) Zmenu školiteľa alebo školiaceho pracoviska v rámci akadémie môže schváliť rektor na
základe žiadosti doktoranda a písomného návrhu predsedu odborovej komisie. Ak školiteľ
doktoranda nemôže z objektívnych dôvodov vykonávať funkciu školiteľa alebo odmietol byť
školiteľom doktoranda, rektor na základe návrhu predsedu odborovej komisie určuje iného
školiteľa alebo zmení zodpovednosť za realizáciu doktorandského štúdia na iné pracovisko
akadémie, ktoré vytvorí priaznivejšie podmienky na plnenie študijného plánu doktoranda.“.
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14. Čl. 19 sa dopĺňa o ods. 3, ktorý znie:
„ (3) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium
akreditovaných študijných programov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 vrátane
charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované.20“.
15.
V článku 16, odseku (1) sa nad slovo „zachované“ umiestňuje odkaz 21. Poznámka pod
čiarou znie: „27 - Čl.36, ods. 2 Študijného poriadku Akadémia Policajného zboru v Bratislave.“
Čl. 2
Tento článok nadobúda účinnosť dátumom vydania.
Č. p. PA-PVZV-63/2014

doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.,
poverený vykonávaním funkcie rektora
Akadémie Policajného zboru

20

Čl.36, ods. 2 Študijného poriadku Akadémia Policajného zboru v Bratislave
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