
Dodatok č. 1 
k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte v Bratislave, 

ktoré vstúpili do platnosti od 1. 9. 2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia na EU v 

Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 2016/2017 
 
1) V článku 2 bod 6 znie:  

6) „Činnosť odborových komisií na Obchodnej fakulte upravuje Spoločný rokovací poriadok, ktorý 

prerokováva Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a schvaľuje 

Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 

2) V článku 2 sa vypúšťajú body 3, 4, 5, 7 a 8. 

Doterajšie body 6 a 9 sa označujú ako body 3 a 4. 

3) V článku 3 bode 3 sa vypúšťajú druhá a tretia veta. 

4) V článku 5 bode 3 písm. h) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom 

odborová, resp. spoločná odborová komisia môže uskutočniť zmeny v návrhu.“ 

5) V článku 9 bode 12 sa vypúšťa posledná veta. 

6) V článku 11 bode 4 sa slová „Interná smernica EU v Bratislave č. 8/2011 o záverečných 

a habilitačných prácach a Príkaz rektora EU v Bratislave č. 5/2011 k realizácii Internej smernice č. 

8/2011 o záverečných a habilitačných prácach nahrádzajú slovami „Interná smernica EU v Bratislave 

č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach a Príkaz rektora EU v Bratislave č. 3/2017 

k realizácii Internej smernice č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach“. 

7) V článku 12 bode 3 sa slová „Interná smernica EU v Bratislave č. 8/2011 o záverečných 

a habilitačných prácach nahrádza slovami „Interná smernica č. 8/2017 o záverečných a habilitačných 

prácach“. 

8) V článku 16 bod 2 znie:  

2) „Komisia pre obhajobu dizertačnej práce má najmenej štyroch členov, ktorých po schválení 

v odborovej komisii menuje dekan fakulty. Ďalšími členmi komisie s právom hlasovať 

o výsledku obhajoby sú oponenti. 

3) V článku 16 sa vypúšťajú body 6 a 7 a nahrádzajú sa novým bodom s poradovým číslom 6) v znení:  

6) Bezprostredne po skončení obhajoby dizertačnej práce sa koná neverejné zasadnutie komisie pre 

obhajobu, na ktorom sa zúčastnia jej členovia, oponenti a školiteľ doktoranda. Na neverejnom 

zasadnutí sa komplexne hodnotí priebeh obhajoby dizertačnej práce a nadväzne komisia pre 

obhajobu a oponenti v tajnom hlasovaní, ktoré sa vykoná hlasovacími lístkami, rozhodnú či udeliť 

alebo neudeliť doktorandovi akademický titul „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“) 

ohodnotením štátnej skúšky „Dizertačná práca a jej obhajoba“ klasifikačným stupňom podľa 

Študijného poriadku EU v Bratislave. Výsledok štátnej skúšky klasifikačným stupňom sa stanoví 

tak, že každý prítomný člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce vrátane oponentov navrhne 

klasifikačný stupeň štátnej skúšky a následne sa vypočíta aritmetický študijný priemer z 

hodnotení všetkých prítomných členov komisie a oponentov. V prípade, udelenia klasifikačného 

stupňa FX väčšinou hlasov prítomných členov komisie pre štátnu skúšku, je hodnotenie štátnej 

skúšky nevyhovel. Celkový výsledok štátnych skúšok a celkový výsledok štúdia sa stanoví v 

zmysle príslušných ustanovení platného Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v 

Bratislave.  

Doterajšie body 8, 9 a 10 sa označujú ako body 7, 8 a 9. 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej 

univerzite v Bratislave, ktoré vstúpili do platnosti od 1. 9. 2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia na 

EU v Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 2016/2017, prerokoval a 

schválil Akademický senát OF v Bratislave dňa 15. 3. 2019. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 

2019.  

Bratislava, 18. 2. 2019  

  

 

  doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.        Ing. Peter DRÁBIK, PhD.  

predseda AS OF EU v Bratislave     dekan OF EU v Bratislave 


