METODICKÉ USMERNENIE č. 02/PEDAS/2020
k odovzdávaniu doktorandských dizertačných prác v akademickom roku
2019/20
(v čase mimoriadnej situácie z dôvodu zamedzeniu šíreniu ochorenia COVID-19)
Žilina, máj 2020
Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len
„FPEDAS“) v zmysle príkazu rektora č. 9/2020 a príkazu dekana FPEDAS č. 3/2020 určuje
nasledujúce pokyny pre tlač a odovzdanie dizertačných prác doktorandmi v dennej i externej
forme štúdia.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto metodické usmernenie určuje spôsob a postup pri odovzdávaní dizertačných prác
v 3. stupni štúdia v čase mimoriadnej situácie z dôvodu zamedzeniu šíreniu ochorenia
COVID-19.

Článok 2
Vytlačenie prác
1. Referát pre VaV FPEDAS doručí študentom končiacich ročníkov doktorandského štúdia
prostredníctvom
e-mailu
pridelené
evidenčné
číslo
záverečnej
práce
najneskôr do 7. 5. 2020.
2. Študenti pripravia dizertačnú prácu a autoreferát elektronicky vo formáte PDF
v predpísanej úprave dokumentov určených Vyhláškou č. 233/2011 Z.z. Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Metodickým usmernením
č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní
a sprístupňovaní, Smernicou č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej
univerzity
v Žiline
a ďalšími
pokynmi
uvedenými
na
stránke
https://fpedas.uniza.sk/sk/studenti/vseobecne-informacie/doktorandske-studium.
3. Dizertačnú prácu študenti nahrajú do CRZP najneskôr do 31. 5. 2020.
4. Elektronický súbor dizertačnej práce a súbor autoreferátu, ktorý študenti nahrajú do
CRZP, pošlú elektronicky na vytlačenie a zviazanie do EDIS-vydavateľské centrum
UNIZA na e-mailovú adresu tlacdiplomovky@uniza.sk, resp. edis@uniza.sk, (v prípade
väčších súborov je možné zaslať tieto prostredníctvom úschovne UNIZA), najneskôr však
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do 2. 6. 2020. Náležitosti objednávky tlače a väzby dizertačnej práce študenti vrátane
úhrady za služby vo vlastnej réžii spracujú podľa pokynov EDIS-vydavateľské centrum
UNIZA „Režim objednávania a odovzdávania dizertačných prác na UNIZA“. Pre potreby
odovzdania je potrebné objednať vytlačenie dizertačnej práce zviazanej v pevnej väzbe
v počte 4 ks a autoreferátov zviazaných v mäkkej väzbe v počte 20 ks.

Článok 3
Odovzdanie prác
1. Fyzické doručenie vytlačených dizertačných prác a autoreferátov z EDIS-vydavateľského
centra UNIZA na FPEDAS zabezpečí Referát pre VaV FPEDAS hromadným spôsobom
tak, aby bol dodržaný termín odovzdania dizertačných prác najneskôr do 30. 6. 2020.
2. Vyhotovenie elektronickej verzie práce vo formáte PDF na CD-nosiči a jeho vloženie
do dizertačných prác zabezpečí Referát pre VaV FPEDAS. Elektronickú verziu dizertačnej
práce študent pošle na Referát pre VaV FPEDAS p. Mihálikovej na e-mail:
darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk do 31. 5. 2020 spolu s ďalšími potrebnými
náležitosťami určenými v článku 4.

Článok 4
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
1. Študent odovzdá na Referát pre VaV FPEDAS p. Mihálikovej na e-mail:
darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk elektronicky vo formáte PDF najneskôr do 31. 5.
2020:
- dizertačnú prácu so všetkými prílohami vo verzii, ktorá bola nahratá do CRZP,
- autoreferát,
- životopis doktoranda,
- zoznam publikovaných prác.
Študent po získaní protokolu originality zo systému CRZP odovzdá elektronicky rovnakým
spôsobom najneskôr do 8. 6. 2020 tieto dokumenty vo formáte PDF:
- potvrdenie o vložení dizertačnej práce v elektronickej podobe do Evidencie
záverečných prác (EZP),
- protokol originality.
Študent odovzdá licenčnú zmluvu vo dvoch vyhotoveniach a index s podpisom študenta
osobne, najneskôr v deň obhajoby na Referáte pre VaV FPEDAS. Rovnako tiež
podpísané originály životopisu doktoranda a zoznam publikovaných prác odovzdá
najneskôr do dňa obhajoby dizertačnej práce na Referát pre VaV FPEDAS.
2. Školiteľ doručí elektronicky na Referát pre VaV FPEDAS p. Mihálikovej na e-mail:
darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk najneskôr do 25. 5. 2020:
- žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce,
- ročné hodnotenie doktoranda (za posledný rok štúdia ku dňu podania tejto žiadosti),
- návrh oponentov a zloženie komisie pre obhajobu dizertačnej práce
Školiteľ rovnakým spôsobom doručí najneskôr do 15. 6. 2020 posudok školiteľa. Originály
týchto dokumentov odovzdá najneskôr do dňa obhajoby dizertačnej práce na Referát pre
VaV FPEDAS.
3. Vedúci katedry, ku ktorej je študent priradený, doručí na Referát pre VaV FPEDAS
najneskôr do 25. 5. 2020 podpísané stanovisko katedry k dizertačnej práci.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto metodické usmernenie je určené doktorandom končiacich ročníkov FPEDAS,
školiteľom v doktorandskom štúdiu v príslušných odboroch, vedúcim katedier a Referátu
pre vedu a výskum FPEDAS.
2. Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. v. r.
dekan FPEDAS

V Žiline, dňa 5.5.2020
Spracoval: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
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