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Dodatok č. 1 

k Vnútornému predpisu 

 

Zásady organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 

 

V zmysle § 10 a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po schválení Vedeckou 

radou Ekonomickej univerzity v Bratislave  

 

v y d á v a m 

 

tento Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu Zásady organizácie doktorandského štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave: 

 

I. V Čl. 4 ods. 2 sa znenie písm. f) mení na „predložiť na publikovanie v zahraničnom 

vedeckom časopise zaradenom do zoznamu ABDC (Australian Business Deans Council) 

alebo zoznamu časopisov akceptovaných EU v Bratislave (EUBA Star Journal List) 

minimálne jeden vedecký článok/vedeckú stať v spolupráci so školiteľom doktoranda. 

Doktorand je povinný dokumentovať splnenie tejto podmienky predložením potvrdenia 

o prijatí článku redakciou do recenzného konania na príslušný referát pre vedu  

a doktorandské štúdium fakulty najneskôr v deň prihlásenia sa na obhajobu dizertačnej 

práce (uznáva sa aj potvrdenie doručené autorovi elektronickou formou, resp. 

printscreen z edičného systému časopisu)“.  

 

II. V Čl. 4 ods. 2 sa znenie písm. l) bodu i) mení na „absolvovať jednu zahraničnú mobilitu 

v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo 

iných relevantných odborných pracoviskách v trvaní minimálne tri mesiace  

s preukázateľným prepojením medzi zameraním dizertačnej práce doktoranda  

a programom zahraničnej mobility, ktorá je naplánovaná v študijnom a vedeckom pláne 

doktoranda“. 

 

III. V Čl. 8 sa mení odkaz v poznámke pod čiarou č. 19 na platnú vyhlášku MŠVVaŠ SR  

č. 123/2019 Z.z., z 12. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR  

č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. 

 

IV. V Čl. 8 ods. 3 písm. b) sa na koniec textu dopĺňa „okrem publikácií v časopisoch 

zoznamu ABDC (Australian Business Deans Council) alebo zoznamu časopisov 

akceptovaných EU v Bratislave (EUBA Star Journal List), pri ktorých sa uplatňuje 

prepočet koeficientom 1 kredit = 1 bod“. 

 

V. V celom texte Zásad organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave sa mení odkaz na platnú Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z.  

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 

umeleckej činnosti.  

 

VI. Ostatné časti Zásad organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave ostávajú nezmenené. 

 



3 
 

VII. Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia rektora dňa 15. 12. 2021.  

 

VIII. Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave bol schválený na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave dňa 7. 2. 2022. 

 

IX. Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade EU v Bratislave 

a účinnosť 1. 9. 2022 pre študentov prijatých na doktorandské štúdium od 

akademického roka 2022/2023 s výnimkou čl. 8 ods. 3 písm. b) Zásad organizácie 

doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

 

X. Čl. 8 ods. 3 písm. b) Zásad organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave v znení Dodatku č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 

vo Vedeckej rade EU v Bratislave a  účinnosť 1. 9. 2022 pre študentov zapísaných na 

doktorandské štúdium od akademického roku 2022/2023. 

 

 

V Bratislave, 7. 2. 2022                                                       

 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                                                       rektor EU v Bratislave  
 


