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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) vydáva 
v súlade s § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon“) a čl. 24 ods. 1 vnútorného predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok  FiF UK nasledujúci 
vnútorný predpis. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Odborové komisie pre doktorandské štúdium sa zriaďujú pre študijné programy v študijných 
odboroch, v ktorých fakulta uskutočňuje doktorandské štúdium. Jedna odborová komisia môže byť 
zriadená pre niekoľko študijných programov v jednom študijnom odbore. Pre jeden študijný 
program môže byť zriadená viac ako jedna odborová komisia, pokiaľ tento študijný program svojím 
zameraním pokrýva viac ako jeden odbor vedy a techniky a poskytuje ho viac ako jedna katedra 
fakulty. 

(2) Odborová komisia zodpovedá za riadnu realizáciu a odbornú úroveň doktorandského štúdia 
v príslušnom študijnom programe. Vo svojej činnosti sa riadi najmä platnými predpismi 
upravujúcimi štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave a na fakulte. 

Čl. 2 
Zriadenie odborovej komisie a jej členovia 

(1) Návrh na zriadenie odborovej komisie podáva do Vedeckej rady  FiF UK (ďalej len „vedeckej rady“) 
hlavná zodpovedná osoba za doktorandský študijný program spolu s vedúcimi pracovísk, na 
ktorých sa program poskytuje. Odborová komisia je zriadená, keď dekan vymenuje v súlade 
s odsekom 3 aspoň minimálny stanovený počet členov podľa odseku 4. 

(2) Návrh na zriadenie odborovej komisie predložený do vedeckej rady musí obsahovať menovitý 
zoznam navrhovaných členov odborovej komisie. Povinne navrhovaným členom je hlavná 
zodpovedná osoba za študijný program. Návrh na člena, ktorý nie je pracovníkom fakulty na 
ustanovený týždenný pracovný čas, musí obsahovať aj jeho vedecko/umelecko-pedagogickú 
charakteristiku. Vedecká rada navrhuje dekanovi vymenovanie členov odborovej komisie platným 
uznesením zo zasadnutia vedeckej rady. Ak vedecká rada neprijme platné uznesenie, v ktorom 
dekanovi navrhne vymenovať aspoň minimálny stanovený počet členov podľa odseku 4, odborová 
komisia nebude zriadená. V takom prípade osoby podľa odseku 1 sú povinné predložiť na 
nasledujúce rokovanie vedeckej rady nový návrh na zriadenie odborovej komisie. 

(3) Členov odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan na základe návrhu vedeckej rady. 
(4) Odborová komisia pozostáva najmenej z piatich členov a najviac zo siedmich členov. Zástupcovia 

fakulty tvoria nadpolovičnú väčšinu členov odborovej komisie, pričom zástupcami fakulty sa 
rozumejú pracovníci, ktorí majú s fakultou uzatvorenú pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný 
pracovný čas. Ak fakulta má uzatvorenú rámcovú dohodu o spolupráci pri podieľaní sa na 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu s externou vzdelávacou inštitúciou, členmi 
odborovej komisie, ktorí nie sú zástupcami fakulty, sú prednostne zástupcovia externej vzdelávacej 
inštitúcie. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa aplikuje primerane, ak (i) fakulta má uzatvorenú 
rámcovú dohodu o spolupráci pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného 
programu s viac ako jednou externou vzdelávacou inštitúciou alebo (ii) odborová komisia je 
zriadená pre viac ako jeden študijný program v študijnom odbore a fakulta má uzatvorené rámcové 
dohody o spolupráci pri podieľaní sa na uskutočňovaní týchto doktorandských študijných 
programov s rôznymi externými vzdelávacími inštitúciami. 

(5) Najmenej jeden člen musí mať vedecko-pedagogický titul profesor. Ďalšími členmi môžu byť 
pracovníci s titulom doktor vied, docenti, hosťujúci profesori, výskumní pracovníci s priznaným 
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kvalifikačným stupňom I alebo IIa, pracovníci s akademickým titulom PhD. alebo CSc. Členmi môžu 
byť aj kvalifikovaní odborníci z praxe, ktorí majú niektorý z uvedených titulov. Odborová komisia 
môže mať najviac jedného člena, ktorý má akademický titul PhD. alebo CSc., no nemá titul profesor 
alebo docent ani vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa. 

(6) Do odborovej komisie možno dopĺňať členov, pokiaľ nie je dosiahnutý maximálny počet členov 
podľa odseku 4. Návrh na doplnenie podáva do vedeckej rady hlavná zodpovedná osoba za 
študijný program spolu s vedúcimi pracovísk, na ktorých sa program poskytuje. Návrh na doplnenie 
člena, ktorý nie je pracovníkom fakulty na ustanovený týždenný pracovný čas, musí obsahovať aj 
jeho vedecko/umelecko-pedagogickú charakteristiku. Vedecká rada navrhuje dekanovi 
vymenovanie člena odborovej komisie platným uznesením zo zasadnutia vedeckej rady. 

(7) Členstvo v odborovej komisii nevylučuje členstvo v inej odborovej komisii. 
(8) Členstvo v odborovej komisii zaniká: 

a) vzdaním sa mandátu, 
b) smrťou, 
c) v prípade pracovníkov fakulty skončením pracovného pomeru alebo zmenou pracovného 

pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas na iný pracovný pomer, 
d) v prípade zástupcov externej vzdelávacej inštitúcie ukončením platnosti rámcovej dohody 

o spolupráci pri podieľaní sa na uskutočňovaní príslušného doktorandského študijného 
programu, 

e) platným uznesením zo zasadnutia odborovej komisie, 
f) odvolaním dekanom na návrh vedeckej rady.  

(9) Vedecká rada navrhuje dekanovi odvolanie člena odborovej komisie platným uznesením zo 
zasadnutia vedeckej rady. Návrh na odvolanie člena odborovej komisie aj s odôvodnením môže 
vedeckej rade predložiť ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty, ktorý je pracovníkom fakulty na 
ustanovený týždenný pracovný čas; v prípade člena odborovej komisie, ktorý je zástupcom 
externej vzdelávacej inštitúcie, môže návrh na jeho odvolanie predložiť aj štatutár tejto externej 
vzdelávacej inštitúcie. 

(10) Odborová komisia zaniká: 
a) zánikom členstva všetkých členov komisie podľa ods. 8 alebo 
b) ukončením poskytovania doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch, pre ktoré 

bola odborová komisia zriadená. 

Čl. 3 
Kompetencie odborovej komisie 

(1) Odborová komisia 
a) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom programe, 
b) schvaľuje témy dizertačných prác, 
c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda, 
d) navrhuje dekanovi predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, 
e) navrhuje dekanovi oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, 
f) navrhuje dekanovi zloženie skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce, 
g) navrhuje dekanovi oponentov dizertačnej práce, 
h) vykonáva ďalšie činnosti, ak to stanovujú predpisy, ktoré upravujú doktorandské štúdium na 

fakulte. 
(2) Návrhy podľa odseku 1 písm. d) až g) predkladá dekanovi predseda odborovej komisie bez 

zbytočného odkladu po prijatí platného uznesenia odborovej komisie. 
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(3) Ak pre študijný program existuje viac ako jedna odborová komisia, vo vzťahu k štúdiu jedného 
doktoranda uplatňuje kompetencie podľa odseku 1 jedna odborová komisia.  

Čl. 4 
Funkcionári odborovej komisie 

(1) Funkcionármi odborovej komisie sú predseda a tajomník. 
(2) Predseda odborovej komisie: 

a) navrhuje dekanovi predsedu a členov prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na doktorandské 
štúdium; ak pre študijný program existuje viac ako jedna odborová komisia, predsedu a členov 
prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na doktorandské štúdium navrhujú spoločne 
predsedovia týchto odborových komisií, 

b) vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce a preskúmava 
splnenie obsahových a formálnych požiadaviek kladených na dizertačnú prácu, 

c) vyzýva doktoranda na odstránenie nedostatkov v predpísaných náležitostiach dizertačnej práce 
alebo žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, 

d) vyjadruje sa k prenosu kreditov v rámci akademickej mobility doktoranda, 
e) vyjadruje sa k uznaniu absolvovania predmetov pri zmene študijného programu 

doktorandského štúdia a pri zmene formy doktorandského štúdia. 
(3) Tajomník odborovej komisie: 

a) administratívne vedie agendu odborovej komisie, 
b) organizačne zabezpečuje zasadnutia odborovej komisie, 
c) vypracúva zápisnicu zo zasadnutia odborovej komisie a zabezpečuje jej bezodkladné 

doručenie na referát pre vedecký výskum a doktorandské štúdium, 
d) zabezpečuje zverejňovanie aktuálnych informácií o zložení a činnosti odborovej komisie. 
e) poskytuje poradenstvo študentom doktorandského štúdia pri plnení ich študijných povinností. 

(4) Funkcionári odborovej komisie nemôžu vykonávať žiadnu funkciu v inej odborovej komisii, môžu 
však byť jej členmi. 

(5) Funkcionármi odborovej komisie môžu byť len zamestnanci fakulty na ustanovený týždenný 
pracovný čas. Funkcionári odborovej komisie sú volení členmi odborovej komisie a ich funkčné 
obdobie trvá štyri roky. Funkcionárov odborovej komisie menuje dekan na základe platného 
uznesenia z volieb v odborovej komisii. 

(6) Ustanovujúce zasadnutie odborovej komisie, na ktorom sú volení jej funkcionári, zvoláva a vedie 
prodekan pre doktorandské štúdium. 

(7) Pred uplynutím funkčného obdobia funkcionára odborovej komisie jej predseda organizuje voľby 
nového funkcionára. Nového funkcionára odborovej komisie vymenuje dekan na základe platného 
uznesenia z volieb v odborovej komisii. Dekan vymenuje nového funkcionára odborovej komisie 
k dátumu, ku ktorému sa končí funkčné obdobie odchádzajúceho funkcionára odborovej komisie. 
Ak voľby funkcionára odborovej komisie nemôže zorganizovať predseda, urobí tak prodekan pre 
doktorandské štúdium. 

(8) Funkcionárovi odborovej komisie možno skrátiť funkčné obdobie platným uznesením zo zasadnutia 
odborovej komisie. Dekan funkcionára odvolá z funkcie k dátumu, ktorý je určený v uznesení. 
Funkcionár odborovej komisie sa môže vzdať svojej funkcie kedykoľvek počas svojho funkčného 
obdobia. Dekan takéhoto funkcionára bezodkladne odvolá. Jeho funkčné obdobie sa ukončí 
dátumom odvolania z funkcie. Odvolaním z funkcie nezaniká členstvo v odborovej komisii. 
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Čl. 5 
Rokovací poriadok odborovej komisie 

(1) Zasadnutia odborovej komisie sú neverejné a uskutočňujú sa podľa potreby tak, aby plnila činnosti 
podľa článku 3. Raz ročne (spravidla v júni) odborová komisia zhodnotí úroveň doktorandského 
štúdia doktoranda daného študijného programu za akademický rok, a to za účasti školiteľa. 

(2) Zasadnutia odborovej komisie zvoláva a vedie jej predseda. Predseda odborovej komisie je 
povinný pozvať všetkých členov komisie najmenej jeden týždeň pred jej zasadnutím. Predseda 
odborovej komisie môže pozvať na jej zasadnutie aj osoby, ktoré nie sú jej členmi. 

(3) Termín zasadnutia odborovej komisie a jeho program oznamuje jej predseda vedúcim katedier, na 
ktorých sa realizuje doktorandský študijný program, a štatutárnym zástupcom externých 
vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa podieľajú na realizácii doktorandského študijného programu. 
Vedúci katedry a štatutárny zástupca externej vzdelávacej inštitúcie majú právo zúčastniť sa na 
zasadnutí odborovej komisie a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným bodom. 

(4) Členovia odborovej komisie môžu na začiatku zasadnutia predkladať predsedovi návrhy na zmenu, 
resp. doplnenie programu. 

(5) Odborová komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej 
členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 
komisie. S výnimkou hlasovania o personálnych otázkach sa hlasuje verejne, ak sa odborová 
komisia nedohodne inak. V nevyhnutných prípadoch je možné uskutočniť hlasovanie 
korešpondenčne, ak by najbližšie riadne zasadnutie odborovej komisie neprípustne oddialilo 
plnenie študijného programu doktoranda. Hlasovanie v prípade voľby funkcionára odborovej 
komisie je tajné. 

Čl. 6 
Zabezpečenie činnosti odborovej komisie 

(1) Sídlom odborovej komisie je fakulta. 
(2) Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou odborovej komisie zabezpečuje jej 

tajomník a fakulta prostredníctvom pracovísk, ktoré poskytujú príslušný doktorandský študijný 
program. 

(3) Fakulta nehradí náklady spojené s účasťou na zasadnutiach a s prácou v odborovej komisii členom 
z pracovísk, ktorých sídlom nie je fakulta. 

Čl. 7 
Prechodné, zrušujúce a záverečné ustanovenia 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje vnútorný predpis č. 16/2019 
Smernica dekana FiF UK o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na Filozofickej 
fakulte UK a ich organizačný a rokovací poriadok. 

(2) Tento vnútorný predpis schválila vedecká rada 27. 5. 2021. 
(3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť 1. 6. 2021. 

V Bratislave 27. 5. 2021 
  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


