
Pokyny a prílohy k žiadosti o obhajobu dizertačnej práce  

 

Legislatíva: 

▪ Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; Časť tretia – Doktorandský 
stupeň štúdia (čl. 27 až 44) (dostupné na https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-
studiom/) 

▪ Smernica o záverečných a habilitačných prácach 2/2020   
(viac na https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333/)  

▪ Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 

▪ Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 54 
Doktorandský študijný program) 

 

Termíny – podľa upraveného harmonogramu: 

Podanie žiadosti o obhajobu  do 28. 5. 2021 

Vloženie práce do UIS do 28. 5. 2021 

 
Formuláre: 

▪ Žiadosť o obhajobu dizertačnej práce (docx)  

▪ Posudok dizertačnej práce (docx) 

 
Prílohy k žiadosti: 

1) dizertačná práca – vytlačená v 4 identických vyhotoveniach,  

2) autoreferát – spracovaný a vytlačený vo formáte A5 v rozsahu najviac 24 strán v počte 20 
výtlačkov (Vydavateľstvo SPU https://vydavatelstvo.uniag.sk/sk/),    

3) životopis, 

4) posudok školiteľa, ktorý obsahuje pracovnú charakteristiku doktoranda a hodnotenie prínosu 
doktoranda k získaniu nových poznatkov vo vede a k možnostiam ich využitia, 

5) posudok základného pracoviska a zápis z katedrovej obhajoby práce, 

6) zoznam publikovaných prác z evidencie Slovenskej poľnohospodárskej knižnice* a zoznam 
ohlasov (citácií); v prípade publikácií, ktoré sú po recenzii, autor predloží doklad o akceptovaní 
publikácie, 

7) licenčná zmluva o použití záverečnej práce, 

8) protokol o kontrole originality z Centrálneho registra záverečných prác. 
 

*EPCA: výstupy online – http://www.slpk.uniag.sk/sk/; pokyny pre vyhotovenie výpisu publikácií 
a citácií: Pokyny pre vyhotovenie on-line výpisu publikácií zo SLPK (pdf) (Rok vykazovania – zadať roky 
štúdia: rok začiatku štúdia – do 2021)  
 
Obhajoba dizertačnej práce: 
Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia 24. – 29. 6. 2021 prezenčnou alebo kombinovanou 
metódou (podrobnejšie informácie budú zverejnené dodatočne). 
 
Prípravu obhajoby dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení podmienok podľa čl. 37 
ods. 5 Študijného poriadku SPU. 
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