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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Metodický pokyn je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (ďalej 
len „SPU“) a zohľadňuje všeobecné záväzné predpisy, ktorými sú zákon č. 269/2018 Z. z. 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“) a zákona 
č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

2. Metodický pokyn implementuje Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania. 

3. Doktorandský študijný program v študijnom odbore sa zameriava na získanie poznatkov 
založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania, najmä na vlastnom 
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej 
činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti 
v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú 
vysokoškolské vzdelanie    tretieho stupňa. 

4. Metodický pokyn definuje procesy a štruktúry zabezpečovania kvality doktorandského 
študijného programu na SPU v oblasti inštitucionálneho prostredia, ako aj realizácie 
doktorandského  štúdia. V oblasti realizácie doktorandského štúdia definuje ukazovatele 
hodnotenia uchádzača a kvalitu doktorandského štúdia, pričom kladie dôraz na 
kvalitatívnu úroveň výstupov doktoranda pri ukončení štúdia. 

 
 

Článok 2  
Politiky, procesy a štruktúry doktorandského štúdia 

 
1. Štruktúry a procesy v zabezpečovaní kvality doktorandského štúdia a s tým stanovené  

kompetencie a zodpovednosti jednotlivých zainteresovaných strán upravujú nasledovné 
predpisy a dokumenty: 
• Dlhodobý zámer SPU na roky 2022-2028  
• Základné procesy a štruktúry pre zabezpečovanie kvality doktorandského študijného 

programu určuje časť 3  Študijného poriadku SPU    
• Štruktúru a činnosť programových komisií študijného programu pre III. stupeň štúdia 

upravuje Metodický pokyn 1/2021 – pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie 
študijného programu  

• Zriaďovanie a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia na SPU upravuje 
Smernica č. 4  – Zriaďovanie a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia na 
SPU    

• Zainteresované strany určuje Metodický pokyn 2/2022 – Štruktúry vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

• Smernica č. 10/2021 o záverečných a habilitačných prácach 
• Smernica č. 5/2022 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU  

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/univerzita/SPU_Dlhodoby-zamer_WEB.pdf
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=41344;download=46841
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/01_MP_SP_08092021%20dodatok.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/01_MP_SP_08092021%20dodatok.pdf
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=44049;download=48476;lang=sk
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=44049;download=48476;lang=sk
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44967;download=50209;lang=sk
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44967;download=50209;lang=sk
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=2878;download=2183
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Smernica_%20Vn%C3%BAtorn%C3%BD%20syst%C3%A9m%20zabezpe%C4%8Dovania%20kvality%20vzdel%C3%A1vania%20na%20SPU%20v%20Nitre.pdf
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• Smernica č. 6/2022 – Zabezpečovanie kvality študijných programov  
• Smernica č. 8/2021 – Zabezpečovanie všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU  
• Smernica č. 13/2021 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov 

SPU  
• Poriadok poplatkov SPU   

 
 

Článok 3  
Hodnotenie kvality doktorandského štúdia a výstupov tvorivej činnosti doktoranda 

 
1. Doktorandské štúdium sa hodnotí podľa zásad kreditového systému v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších 
predpisov. 

2. Kvalita doktorandského štúdia sa hodnotí počas jeho uskutočňovania, ako aj pri jeho 
skončení. Za úspešne skončené doktorandské štúdium sa považuje také, pri ktorom boli 
okrem dodržania harmonogramu študijného plánu naplnené všetky požadované kritériá a 
doktorand publikoval výsledky svojej práce formou predpísaných výstupov, ktoré má 
uvedené v individuálnom študijnom pláne. 

3. Počas uskutočňovania študijného programu sú predmetom hodnotenia najmä 
skutočnosti súvisiace s napĺňaním obsahu individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Doktorand, ktorý nemá splnené všetky povinnosti vyplývajúce z individuálneho 
študijného plánu a nemá    dostatok kreditov, sa nemôže prihlásiť na dizertačnú skúšku ani 
požiadať o povolenie obhajoby dizertačnej práce. 

4. Súčasťou doktorandského štúdia je kvalitná publikačná a umelecká činnosť 
doktoranda. Na úspešné ukončenie doktorandského štúdia sa vyžaduje plnenie 
minimálnych kritérií v jednotlivých študijných odboroch a programoch, ktoré tvoria 
prílohu 1 tohto metodického pokynu. 

5. Kvalitu výstupov doktoranda pravidelne hodnotí školiteľ v rámci výročného hodnotenia 
doktoranda, pričom výsledky predkladá osobe zodpovednej za študijný program, dekanovi 
alebo rektorovi. 

6. Kvalitu všetkých publikačných výstupov, patentov, úžitkových vzorov alebo iných 
dosiahnutých výsledkov tvorivej činnosti hodnotí v rámci obhajoby dizertačnej práce 
komisia a oponenti, pričom zdôrazňujú ich medzinárodnú úroveň a prínos pre rozvoj 
príslušného študijného odboru a originalitu dosiahnutých výsledkov. 

7. Kvalitu uskutočňovania doktorandského štúdia posudzuje Kolégium rektora SPU, 
Vedecká rada SPU a Rada pre vnútorný systém SPU jedenkrát ročne v rámci hodnotenia 
výsledkov vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu.  

 
 

Článok 4 
Prechodné ustanovenie 

 
1. Doktorandské štúdium, ktoré sa začalo pred začiatkom akademického roka 2022/2023, 

sa riadi podľa  doterajších predpisov. 

https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Smernica%20zabezpe%C4%8Dovania%20studijnych%20programov.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/Studium/Inform%C3%A1cie%20pre%20%C5%A1tudentov%20a%20uch%C3%A1dza%C4%8Dov%20o%20%C5%A1t%C3%BAdium%20so%20%C5%A1pecifick%C3%BDmi%20potrebami/Smernica%20-%208-2021.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/Studium/Inform%C3%A1cie%20pre%20%C5%A1tudentov%20a%20uch%C3%A1dza%C4%8Dov%20o%20%C5%A1t%C3%BAdium%20so%20%C5%A1pecifick%C3%BDmi%20potrebami/Smernica%20-%208-2021.pdf
http://www.slpk.uniag.sk/files/slpk/documents/smernica-13-2021-epca.pdf
http://www.slpk.uniag.sk/files/slpk/documents/smernica-13-2021-epca.pdf
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5137;download=32511
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2. Metodický pokyn bol prerokovaný vo Vedení SPU v Nitre dňa 2. 5. 2022. 
3. Metodický pokyn zabezpečovanie kvality doktorandského štúdia na SPU v Nitre bol 

schválený v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 
15. 6. 2022, s účinnosťou od 1. 9. 2022. 

4. Tento metodický pokyn možno zmeniť alebo doplniť len formou písomného, 
očíslovaného dodatku k nemu. 

 
 
 
 
V Nitre dňa 15. 6. 2022 doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
                                                                                                                               rektorka 
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Príloha  1   
 
 
Minimálne kritériá potrebné pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia v jednotlivých 
študijných odboroch a programoch na SPU v Nitre 
 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Minimálne kritériá 

FAPZ poľnohospodárstvo 
a krajinárstvo 

agrochémia a výživa 
rastlín 

1 publikácia v časopise WoS alebo 
SCOPUS v Q1-Q4 súvisiaca s témou 
dizertačnej práce, s afiliáciou školiaceho 
pracoviska doktoranda/ 
ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí. 

fyziológia plodín a 
drevín 

ochrana rastlín 

všeobecná rastlinná 
produkcia 

špeciálna rastlinná 
produkcia 

všeobecná živočíšna 
produkcia 

špeciálna živočíšna 
produkcia 

výživa 

FBP biológia molekulárna 
biológia 

2 publikácie v časopise WoS alebo 
SCOPUS v kvartile Q1-Q4 súvisiace 
s témou dizertačnej práce, s afiliáciou 
školiaceho pracoviska 
doktoranda/ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.  

biotechnológie agrobiotechnológie 2 publikácie v časopise WoS alebo 
SCOPUS v kvartile Q1-Q4 súvisiace 
s témou dizertačnej práce, s afiliáciou 
školiaceho pracoviska 
doktoranda/ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách. Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.  

potravinárstvo technológia potravín 2 publikácie v časopise WoS alebo 
SCOPUS v kvartile Q1-Q4 súvisiace 
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s témou dizertačnej práce, s afiliáciou 
školiaceho pracoviska 
doktoranda/ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.   

FEM ekonómia a 
manažment 

ekonomika 
a manažment 
podniku 
 

1 publikácia v časopise WoS alebo 
SCOPUS v Q1-Q 4 súvisiaca s témou 
dizertačnej práce, s afiliáciou školiaceho 
pracoviska 
doktoranda/ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách. Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.   

agrárny obchod  
a marketing 

ekonomika 
a manažment 
poľnohospodárstva 
a potravinárstva 

FEŠRR ekonómia a 
manažment 

integrovaný rozvoj 
vidieka 

1 publikácia v časopise WoS alebo 
SCOPUS v Q1-Q 4 súvisiaca s témou 
dizertačnej práce, s afiliáciou školiaceho 
pracoviska 
doktoranda/ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí. 

FZKI poľnohospodárstvo 
a krajinárstvo 

krajinné inžinierstvo 1 publikácia v časopise WoS alebo 
SCOPUS v Q1-Q4 súvisiaca s témou 
dizertačnej práce, s afiliáciou školiaceho 
pracoviska doktoranda/ 
ústavu/fakulty/univerzity,  
(prvý, resp. korešpondenčný autor). 
Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) minimálne na dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.  

Krajinná a záhradná 
architektúra 

záhradníctvo 
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TF strojárstvo dopravné stroje  
a zariadenia 

2 publikácie v časopise WoS alebo 
SCOPUS v Q1-Q4 (z toho aspoň 1 výstup 
indexovaný vo WoS) súvisiace s témou 
dizertačnej práce, s afiliáciou školiaceho 
pracoviska doktoranda/ 
ústavu/fakulty/univerzity,  
(minimálne v 1 publikácii musí byť 
doktorand prvý alebo korešpondenčný 
autor). Aktívna účasť (tzn. prezentácia 
príspevku) na minimálne dvoch 
vedeckých konferenciách.  Doktorand 
v dennej forme štúdia musí absolvovať 
mobilitu v trvaní 1 mesiaca na vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku 
v zahraničí.  

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 

technika 
a mechanizácia 
poľnohospodárskej 
výroby 

výrobné technológie 

Kvartil Q1-Q4 podľa indikátora JCR (WoS), resp. SJR (SCOPUS)  
V čase obhajoby dizertačnej práce musí doktorand predložiť publikovaný článok alebo potvrdenie o jeho 
akceptácii.  
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Príloha 2  
 
Body za aktivity doktoranda 
 

Aktivity doktoranda  Body 

Článok v impaktovanom časopise, ktorý má kvartil Q1-Q2  vo WoS, resp. Scopus 60 

Článok v impaktovanom časopise, ktorý má kvartil Q3-Q4    vo WoS, resp. Scopus 40 

Ostatné príspevky v časopisoch, alebo konferenciách registrované vo WoS, resp. 
Scopus (bez kvartilu) 

20 

Ostatné príspevky v časopisoch alebo konferenciách  v svetovom 
jazyku/slovenskom jazyku, doktorand musí byť prvý, resp. korešpondenčný autor 

10/5 

Chránené výstupy, týkajúce sa dizertačnej práce -  patent 60 

Chránené výstupy, týkajúce sa dizertačnej práce - úžitkový vzor 30 

Aktívna prezentácia výsledkov na konferencii, resp. odbornom seminári 
v      svetovom jazyku/v slovenskom jazyku 

10/5 

Účasť na riešení domáceho vedeckovýskumného, edukačného alebo 
umeleckého projektu 

5 

Účasť na riešení medzinárodného vedeckovýskumného, edukačného alebo 
umeleckého projektu 

10 

Zahraničná stáž v jednom akademickom roku (min. 1 mesiac)  20  

 


