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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
(ďalej „FSEV UK“) v nadväznosti na čl. 37 vnútorného predpisu UK č. 8/2013 Študijný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a v súlade s § 54 ods. (17) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“) vydáva túto smernicu o zriaďovaní a
pôsobnosti odborových komisií pre doktorandské študijné odbory na FSEV UK (ďalej len
„smernica“).
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
(1) Odborová komisia sa zriaďuje pre študijný odbor, v ktorom FSEV UK organizuje,
poskytuje a zabezpečuje doktorandský študijný program a ktorému podľa § 102 ods.
(3) písm. e) zákona o vysokých školách priznal minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR právo udeľovať absolventom akademický titul „doktor“ (philosophiae
doctor“, v skratke „PhD.“).
Čl. 2
Pôsobnosť odborovej komisie
(1) Odborová komisia zodpovedá za odbornú úroveň doktorandského štúdia v
akreditovanom študijnom odbore. Vo svojej činnosti sa riadi najmä Vnútorným
predpisom UK č. 8/2013 Študijný poriadok a vnútorným predpisom FSEV UK č.
7/2013 Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského
štúdia na FSEV UK v Bratislave.
(2) Odborová komisia
a) navrhuje dekanke zloženie prijímacích komisií pre doktorandské štúdium,
b) predkladá vedeckej rade fakulty na schválenie návrhy na školiteľov,
c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda predložený školiteľom a jeho
aktualizácie,
d) schvaľuje ročné hodnotenie doktoranda predložené školiteľom,
e) posudzuje, či dizertačná práca spĺňa kritériá umožňujúce obhajobu a poskytuje
súhlas na obhajobu dizertačnej práce,
f) predkladá dekanke fakulty návrh na vymenovanie členov komisie pre obhajoby
dizertačných prác a členov/členiek dizertačnej komisie,
g) s prihliadnutím na návrh školiteľa/školiteľky predkladá dekanke fakulty návrh
na vymenovanie oponentov dizertačnej práce,
h) predkladá dekanke návrh predmetov dizertačnej skúšky doktoranda.
Čl. 3
Zloženie odborovej komisie
(1) Odborová komisia sa skladá z najmenej piatich členov, maximálne však z deviatich
členov. Najmenej jeden z členov odborovej komisie musí mať vedecko-pedagogický
2

titul profesor. Ďalšími členmi môžu byť pracovníci s titulom doktor vied, docent,
výskumní pracovníci minimálne s priznaným kvalifikačným stupňom IIa, pracovníci s
akademickým titulom PhD. alebo CSc. Členom odborovej komisie musí byť garant
príslušného doktorandského študijného programu.
(2) Minimálny pomer zástupcov FSEV UK v odborovej komisii sú dve tretiny členov (s
výnimkou podľa čl. 6). Členovia odborovej komisie, ktorí sú zástupcami FSEV UK,
musia byť zamestnaní na FSEV UK na ustanovený týždenný pracovný čas.
(3) Odborovú komisiu vymenúva a odvoláva dekanka fakulty po súhlase Vedeckej rady
FSEV UK. Návrhy na členov odborových komisií prekladajú Vedeckej rade FSEV
UK garanti doktorandských študijných programov spoločne s riaditeľmi/kami ústavov
FSEV UK, na ktorých sa budú doktorandské študijné programy v príslušnom odbore
poskytovať. Návrhy na členov komisií, ktorí nie sú zamestnancami FSEV UK, musia
obsahovať aj ich vedecko-pedagogické charakteristiky. Vedecká rada FSEV UK o
návrhu hlasuje jednotlivo a po kladnom výsledku hlasovania navrhuje dekanke
vymenovanie členov odborovej komisie. V prípade záporného výsledku hlasovania
Vedeckej rady FSEV UK o návrhu musia garant daného študijného programu
a riaditeľ/ka ústavu FSEV UK predložiť na nasledujúce rokovanie vedeckej rady nový
návrh alebo návrhy na členov odborovej komisie.
(4) Odborovú komisiu vymenúva dekanka FSEV UK až po získaní súhlasu na
uskutočňovanie doktorandského študijného programu na FSEV UK. V prípade straty
tohto práva dekanka odborovú komisiu odvolá. Dekanka môže odborovú komisiu
odvolať aj pre nečinnosť komisie, pokiaľ sa nezišla najmenej raz za kalendárny rok.
(5) Člen/ka odborovej komisie v jednom študijnom odbore môže byť súčasne
členom/členkou odborovej komisie pre iný študijný odbor.
(6) Členstvo v odborovej komisii zaniká:
a) vzdaním sa mandátu,
b) u zástupcov FSEV UK v odborovej komisii skončením pracovného pomeru
alebo skrátením ustanoveného týždenného pracovného času. Títo členovia
môžu zostať členmi odborovej komisie, avšak nie ako zástupcovia FSEV UK,
c) platným uznesením zo zasadnutia odborovej komisie,
d) odvolaním dekankou so súhlasom Vedeckej rady FSEV UK,
e) úmrtím.
(7) V prípade dlhodobej neprítomnosti člena odborovej komisie (zahraničný služobný
pobyt, dlhodobá práceneschopnosť a iné) môže komisia pozastaviť jeho členstvo na
túto dobu bez straty členstva.
Čl. 4
Predseda/predsedníčka odborovej komisie
(1) Ustanovujúce zasadnutie odborovej komisie zvolá riaditeľ/ka ústavu FSEV UK po
dohode s garantom doktorandského študijného programu. Na ustanovujúcom
zasadnutí zvolia členovia odborovej komisie spomedzi seba tajným hlasovaním
predsedu/predsedníčku odborovej komisie. Pokiaľ sa predseda/predsedníčka
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odborovej komisie vzdá tejto funkcie, alebo je z nej odvolaný/á, členovia odborovej
komisie volia spomedzi seba iného predsedu/predsedníčku tajným hlasovaním.
(2) Funkčné obdobie predsedu/predsedníčky odborovej komisie je štvorročné.
Predseda/predsedníčka
danej
odborovej
komisie
nemôže
byť
predsedom/predsedníčkou inej odborovej komisie, môže však byť jej členom.
(3) Predsedu/predsedníčku odborovej komisie je možné odvolať tajným hlasovaním
členov komisie. Na odvolanie predsedu/predsedníčky je potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých členov odborovej komisie.
Čl. 5
Pôsobnosť predsedu/predsedníčky odborovej komisie
(1) Predseda/predsedníčka odborovej komisie zodpovedá za činnosť odborovej komisie
podľa čl. 2 tejto smernice.
(2) Predseda/predsedníčka odborovej komisie
a) zvoláva a riadi zasadnutia odborovej komisie,
b) vedie a podpisuje zápisnicu zo zasadnutí odborovej komisie, ktorú doručuje na
Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne
konanie,
c) po koordinácii s členmi prijímacej komisie oznamuje Oddeleniu pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne konanie čas a miesto
konania prijímacej skúšky,
d) po koordinácii s členmi dizertačnej komisie, školiteľom a oponentmi oznamuje
Oddeleniu pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne
konanie čas a miesto konania dizertačnej skúšky,
e) po koordinácii s členmi komisie pre obhajobu, školiteľom a oponentmi
oznamuje Oddeleniu pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium
a rigorózne konanie čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce.
(3) V odôvodnených prípadoch môže predseda/predsedníčka odborovej komisie poveriť
člena/členku odborovej komisie zastupovaním činnosti podľa ods. (2). Toto poverenie
sa musí týkať iba konkrétnych úloh a musí byť časovo ohraničené.
(4) Pokiaľ sa predseda/predsedníčka odborovej komisie vzdá funkcie, alebo je z nej
odvolaný/á, dekanka poveruje člena/členku odborovej komisie zastupovaním činnosti
podľa ods. (2). Toto poverenie platí do zvolenia nového predsedu/predsedníčky
odborovej komisie členmi odborovej komisie.
Čl. 6
Spoločná odborová komisia
(1) FSEV UK môže na základe dohody s inými fakultami alebo externými vzdelávacími
inštitúciami utvárať pre jednotlivé študijné odbory spoločné odborové komisie.
(2) Členmi týchto spoločných odborových komisií sú zástupcovia všetkých zúčastnených
vysokých škôl, fakúlt alebo školiacich pracovísk v primeranom zastúpení. Na
spoločné odborové komisie sa nevzťahuje čl. 3 ods. (2) tejto smernice.
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Čl. 7
Rokovanie odborovej komisie
(1) Zasadnutia odborovej komisie alebo spoločnej odborovej komisie (ďalej „komisia“) sú
neverejné a uskutočňujú sa najmenej dvakrát za kalendárny rok.
(2) Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda/predsedníčka, ktorý/á určuje aj jeho program.
(3) Členovia odborovej komisie môžu na začiatku zasadnutia predkladať
predsedovi/predsedníčke návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, o ktorých sa
hlasuje.
(4) Rokovanie odborovej komisie vedie jej predseda/predsedníčka alebo ním/ňou
poverený člen.
(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, s výnimkou bodu rokovania podľa čl. 4
ods. (3) tejto smernice. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu/predsedníčky.
Hlasuje sa verejne, ak odborová komisia hlasovaním nerozhodne inak.
(6) V nevyhnutných prípadoch je možné uskutočniť hlasovanie per-rollam elektronickým
korešpondenčným spôsobom prostredníctvom e-mailu. Jeho podmienky a lehoty určí
predseda/predsedníčka odborovej komisie alebo ním/ňou poverený člen. Na prijatie
platného uznesenia per-rollam sa vyžaduje vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov v danej lehote a súhlas nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí v lehote zaslali
vyjadrenie.
.
Čl. 8
Zabezpečenie činnosti odborovej komisie
(1) Organizačno-administratívne činnosti spojené s pôsobením odborových komisií
zabezpečuje FSEV UK prostredníctvom ústavov, ktoré príslušné doktorandské
študijné programy poskytujú.
(2) Náklady spojené s účasťou na zasadaniach a s prácou v odborovej komisii FSEV UK
neuhrádza.
Čl. 9
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 18. decembra 2013.
(2) Činnosť odborových komisií a spoločných odborových komisií zriadených podľa
doteraz platných predpisov sa ukončí 30. júna 2014.
(3) Na činnosť odborových komisií a spoločných odborových komisií zriadených podľa
doteraz platných predpisov sa vzťahujú všetky ustanovenia tejto smernice s výnimkou
čl. 3.
V Bratislave 18. decembra 2013
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
dekanka
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