
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 2/2014 

 

SMERNICA DEKANA FAKULTY 

 

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia 

na Filozofickej fakulte UK 

a ich organizačný a rokovací poriadok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2014 



 

2 
 

Pre účely zabezpečenia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“) v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernice rektora UK č.  2/2008 „Organizácia 

doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave“ vydávam nasledujúcu 

smernicu. 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Odborová komisia sa zriaďuje pre študijný odbor (ďalej len „akreditovaný študijný 

odbor“),  ktorému podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších zmien a doplnkov priznal minister školstva SR po vyjadrení Akreditačnej 

komisie právo udeľovať akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) 

absolventom doktorandského študijného programu v danom študijnom odbore, ktorý sa 

uskutočňuje na fakulte podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

2. Právnu účinnosť nadobúda odborová komisia dňom jej ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Čl. 2 

Poslanie a náplň činnosti odborovej komisie 

 

1. Odborová komisia je podľa čl. 1 výkonným orgánom fakulty zodpovedajúcim za odbornú 

úroveň doktorandského štúdia v akreditovanom študijnom odbore. Vo svojej činnosti sa riadi 

najmä platným predpisom Organizácia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave. 

 

2. Náplňou činnosti odborovej komisie je: 

 navrhuje dekanovi zloženie prijímacích komisií pre doktorandské štúdium, 

 predkladá vedeckej rade fakulty na schválenie návrhy na školiteľov, 

 s prihliadnutím na návrh školiteľa schvaľuje študijný plán doktoranda, 

 posudzuje či dizertačná práca spĺňa kritériá pripustenia k obhajobe, 

 dáva súhlas na obhajobu dizertačnej práce, 

 predkladá dekanovi fakulty návrh na vymenovanie členov komisie pre obhajoby 

dizertačných prác, 

 s prihliadnutím na návrh školiteľa predkladá dekanovi fakulty návrh na vymenovanie 

oponentov, 

 podáva dekanovi návrh predmetov dizertačnej skúšky doktoranda. 

 

Čl. 3 

Zloženie komisie 

 

1. Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov, maximálne však 

z desiatich členov (v prípade spoločnej odborovej komisie pozri bod 10). Výber členov sa 

uskutočňuje tak, aby ich odborná profilácia pokrývala hlavné zamerania a špecializácie 

daného študijného odboru. Najmenej jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický 

titul profesor. Ďalšími členmi môžu byť pracovníci s titulom doktor vied, docenti, hosťujúci 

profesori, výskumní pracovníci minimálne s priznaným kvalifikačným stupňom II a, 

pracovníci s akademickým titulom  „PhD.“ alebo „CSc.“, ako aj kvalifikovaní odborníci 

z praxe, ktorí majú niektorý z uvedených titulov. Členom komisie musí byť garant alebo 



 

3 
 

v odôvodnených prípadoch minimálne spolugarant v danom študijnom odbore. Minimálny 

pomer fakultných zástupcov v komisii sú dve tretiny členov, pričom členovia odborovej 

komisie, ktorí sú pracovníkmi fakulty, musia byť zamestnaní na ustanovený týždenný 

pracovný čas.  

 

2. Odborovú komisiu vymenúva a odvoláva dekan fakulty na návrh vedeckej rady FiF UK. 

Návrhy na členov týchto komisií podávajú do vedeckej rady FiF UK garanti študijných 

odborov v spolupráci s vedúcimi pracovísk, na ktorých sa budú doktorandské študijné 

programy príslušného odboru poskytovať. Návrhy na členov komisií, ktorí nie sú pracovníkmi 

fakulty, musia obsahovať aj ich charakteristiky (zoznam najvýznamnejších publikácií a 

ohlasov). Členmi odborovej komisie ex offo v predloženom návrhu sú garant a spolugaranti 

daného akreditovaného študijného odboru na fakulte. Vedecká rada o návrhu rokuje a po 

kladnom výsledku hlasovania navrhuje dekanovi vymenovanie členov odborovej komisie. 

V prípade záporného výsledku hlasovania vedeckej rady o návrhu musí garant akreditovaného 

študijného odboru predložiť na nasledujúce rokovanie vedeckej rady nový návrh na zloženie 

odborovej komisie. 

 

3. Odborovú komisiu vymenúva dekan fakulty postupom uvedeným v čl. 3 ods. 2 tohto 

predpisu až po získaní spôsobilosti fakulty uskutočňovať daný študijný program. V prípade 

straty tohto práva dekan odborovú komisiu odvolá, ak sa tak nestalo z iných dôvodov skôr, 

ako napr. pre nečinnosť komisie. 

 

4. Člen odborovej komisie jedného študijného odboru môže byť súčasne členom odborovej 

komisie pre iný študijný odbor. 

 

5. Členstvo v odborovej komisii môže zaniknúť: 

a. vzdaním sa mandátu, 

b. u pracovníkov fakulty rozviazaním pracovného pomeru alebo zmenou ustanoveného 

týždenného pracovného času na čiastkový úväzok, pokiaľ nezostávajú v komisii ako 

externí členovia, 

c. platným uznesením zo zasadnutia odborovej komisie, 

d. z iných príčin, ktoré znemožňujú členovi riadne vykonávať mandát člena komisie. 

 

6. V prípade dlhodobej neprítomnosti člena odborovej komisie (zahraničný služobný pobyt, 

práceneschopnosť a iné) komisia môže pozastaviť jeho členstvo na túto dobu. 

 

7. Výkonnými funkcionármi odborovej komisie sú predseda a tajomník. Predseda komisie a 

tajomník musia byť z členov komisie, ktorí sú zamestnancami fakulty. Ustanovujúce 

zasadnutie komisie, na ktorom sú volení, organizačne zabezpečuje fakultné pracovisko, kde sa 

budú dané doktorandské študijné programy poskytovať, v spolupráci s príslušným garantom. 

Predseda a tajomník komisie sú volení na funkčné obdobie štyroch rokov. Funkcionári 

komisie nemôžu vykonávať žiadnu funkciu v inej odborovej komisii iného študijného odboru 

doktorandského štúdia, môžu však byť jej členmi. Funkcionárov odborovej komisie možno 

odvolať platným uznesením zo zasadnutia odborovej komisie. 

 

8. Predseda odborovej komisie: 

a. zodpovedá za činnosť odborovej komisie v zmysle čl. 2, 

b. oznamuje čas a miesto konania obhajoby, 

c. zasiela posudky určeným osobám. 
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9. Tajomník odborovej komisie vedie administratívne agendu komisie, pripravuje jej 

zasadnutia a zastupuje predsedu odborovej komisie v rozsahu ním určenom. 

 

10. Fakulta môže na základe dohody, ktorú za fakultu podpisuje dekan, utvárať v jednotlivých 

akreditovaných študijných odboroch spoločné odborové komisie s inými fakultami alebo 

externými vzdelávacími inštitúciami. Členmi týchto spoločných odborových komisií sú 

pracovníci všetkých dohodou zúčastnených inštitúcií v primeranom zastúpení. Počet členov 

za fakultu a inú inštitúciu je maximálne paritný (nepočítajúc predsedu, ktorým je zamestnanec 

fakulty, zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas), pričom celkový počet členov je 

maximálne pätnásť. Členovia odborovej komisie, ktorí sú pracovníkmi fakulty, musia byť 

zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas. Výber členov sa uskutočňuje tak, aby ich 

odborná profilácia pokrývala hlavné zamerania a špecializácie daného študijného odboru. 

Najmenej jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor. Ďalšími 

členmi môžu byť pracovníci s titulom doktor vied, docenti, hosťujúci profesori, výskumní 

pracovníci minimálne s priznaným kvalifikačným stupňom II a, pracovníci s akademickým 

titulom PhD. alebo CSc., ako aj kvalifikovaní odborníci z praxe, ktorí majú niektorý 

z uvedených titulov. Členom komisie musí byť garant alebo v odôvodnených prípadoch 

minimálne spolugarant v danom študijnom odbore.  

 

 

Čl. 4 

Sídlo odborovej komisie 

 

Sídlom odborových komisií je Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

Čl. 5 

Rokovací poriadok komisie 

 

1. Zasadnutia odborovej komisie alebo spoločnej odborovej komisie (ďalej len „komisie“) sú 

neverejné a uskutočňujú sa podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Zasadnutie 

zvoláva predseda,  ktorý určuje aj jeho program. Zápisnicu zo zasadnutia odborovej komisie 

zasiela jej predseda na referát vedecko-výskumnej činnosti fakulty. 

 

2. Členovia odborovej komisie môžu na začiatku zasadnutia predkladať predsedovi návrhy na 

zmeny, resp. doplnenie programu. 

 

3. Rokovanie odborovej komisie vedie jej predseda. 

 

4. Zasadnutia odborovej komisie organizačne zabezpečuje jej tajomník. 

 

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 odborovej komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasuje 

sa spravidla verejne, ak sa odborová komisia nedohodne inak. V nevyhnutných prípadoch je 

možné uskutočniť hlasovanie korešpondenčným spôsobom, ak by najbližšie riadne zasadnutie 

komisie neprípustne oddialilo plnenie študijného programu doktoranda. 
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Čl. 6 

Zabezpečenie činnosti 

 

1. Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou odborových komisií zabezpečuje 

fakulta prostredníctvom pracovísk, ktoré príslušné doktorandské študijné programy poskytujú. 

 

2. Náklady spojené s účasťou na zasadaniach a s prácou v odborovej komisii u členov z iných 

pracovísk (cestovné výdavky a pod.) než je jej sídlo, hradia ich materské pracoviská. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Zrušuje sa Smernica dekana fakulty č. 6/2012 Zriaďovanie odborových komisií 

doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UK a ich organizačný a rokovací poriadok. 

 

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej vydania. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 01. 02.  2014    prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

dekan FiF UK 


