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Pravidlá zriaďovania odborových komisií na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte (ďalej len „pravidlá zriaďovania 
odborových komisií“) sú vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty (ďalej len „fakulta“ alebo „RKCMBF 
UK“), vydaný podľa § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“) a čl. 24 ods. 3 vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení 
neskorších dodatkov. 

Čl. 1.  
Úvodné ustanovenia 

(1) Tieto pravidlá zriaďovania odborových komisií v súlade s čl. 24 ods. 3 Študijného poriadku 
RKCMBF UK upravujú podrobnosti o navrhovaní a menovaní členov odborových komisií, 
voľbe predsedov odborových komisií, ako aj rokovací poriadok odborových komisií. 

(2) Pravidlá zriaďovania odborových komisií sú súčasťou vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v podmienkach fakulty.1 

(3) Pôsobnosť odborovej komisie upravuje zákon o vysokých školách2 a čl. 24 ods. 4 
študijného poriadku fakulty. Odborová komisia najmä 

a) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore,  
b) schvaľuje témy licenciátskych prác a dizertačných prác, 
c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda,  
d) navrhuje dekanovi predsedu a členov skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, resp. 

pre licenciátsku skúšku, 
e) navrhuje dekanovi oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, resp. oponenta 

licenciátskej práce, 
f) navrhuje dekanovi oponentov dizertačnej práce, 
g) navrhuje dekanovi zloženie skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce. 

Čl. 2.  
Zriadenie odborovej komisie a jej členovia 

(1) Odborová komisia sa zriaďuje uznesením vedeckej rady fakulty. V uznesení sa uvádza, pre 
ktoré doktorandské študijné programy uskutočňované na fakulte sa daná odborová 
komisia zriaďuje. 

(2) Návrh na zriadenie odborovej komisie podáva vedeckej rade fakulty hlavná zodpovedná 
osoba za doktorandský študijný program (garant študijného programu) prostredníctvom 
dekana fakulty. Ak fakulta uskutočňuje viacero študijných programov v rovnakom 

                                                             

1  § 3 ods. 3 písm. p) zákona 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. 

2  § 54 ods. 8 a 17 zákona o vysokých školách. 
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študijnom odbore, príslušní garanti doktorandských študijných programov môžu po 
vzájomnej dohode predložiť spoločný návrh na zriadenie odborovej komisie. 

(3) Návrh na zriadenie odborovej komisie predložený na rokovanie vedeckej rady fakulty 
obsahuje menný zoznam navrhovaných členov odborovej komisie. Návrh na člena, ktorý 
nie je zamestnancom fakulty alebo školiteľom v danom študijnom programe, musí 
obsahovať aj jeho vedecko/umelecko-pedagogickú charakteristiku. 

(4) Ak fakulta uskutočňuje doktorandský študijný program v spolupráci s externou 
vzdelávacou inštitúciou, má táto inštitúcia v súlade s § 54 ods. 17 zákona o vysokých 
školách v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie. 

(5) Členov odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan po schválení vedeckou radou 
fakulty.  

(6) Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov, pričom 
najmenej štyria členovia odborovej komisie musia byť zamestnancami fakulty na 
ustanovený týždenný pracovný čas. Najmenej jeden z členov odborovej komisie musí mať 
vedecko-pedagogický titul profesor, vedeckú hodnosť doktor vied alebo musí mať 
priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I. Ďalšími členmi odborovej komisie môžu byť 

a) hosťujúci profesori,  
b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedecko-pedagogickým titulom 

docent,  
c) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s akademickým titulom PhD., ArtD., 

vedeckou hodnosťou CSc., v katolíckej teológii s akademickým titulom ThDr., 
d) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa 

alebo  
e) kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z akademických titulov, vedecko-

pedagogických titulov alebo vedeckých hodností uvedených v tomto odseku. 

(7) Garant študijného programu alebo predseda odborovej komisie môže predložiť vedeckej 
rade fakulty prostredníctvom dekana návrh na vymenovanie ďalšieho člena odborovej 
komisie v súlade s ustanovením odsekov 3, 4 a 6. 

(8) Funkčné obdobie členov odborovej komisie je päťročné. 

(9) Členstvo v odborovej komisii zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) skončením pracovného pomeru člena - zamestnanca fakulty, 
c) v prípade zástupcov externej vzdelávacej inštitúcie ukončením platnosti rámcovej 

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

d) vzdaním sa členstva, 
e) odvolaním alebo 
f) smrťou člena. 

(10) Členstva v odborovej komisii sa možno vzdať písomným vyhlásením v listinnej podobe 
adresovaným dekanovi a doručeným prostredníctvom podateľne fakulty. Výkon funkcie 
člena odborovej komisie sa skončí dňom doručenia vyhlásenia, ak v ňom nie je uvedený 
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neskorší deň vzdania sa funkcie. Vyhlásenie o vzdaní sa členstva v odborovej komisii 
nemožno vziať späť. 

(11) V prípade poklesu počtu členov odborovej komisie pod minimálny počet podľa odseku 
6 je garant študijného programu povinný vedeckej rade fakulty bezodkladne predložiť 
návrh na doplnenie odborovej komisie o nového člena (členov). Funkčné obdobie nového 
člena odborovej komisie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 
predčasne zaniklo. 

(12) Odborová komisia zaniká 

a)  uznesením vedeckej rady fakulty alebo 
b)  ukončením poskytovania doktorandského štúdia vo všetkých študijných 

programoch, pre ktoré bola daná odborová komisia zriadená. 

Čl. 3.  
Predseda odborovej komisie 

(1) Odborová komisia volí a odvoláva predsedu odborovej komisie spomedzi svojich členov, 
a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov odborovej komisie. 

(2) Predsedom odborovej komisie je spravidla príslušný garant doktorandského študijného 
programu; ak je odborová komisia zriadená pre niekoľko študijných programov, 
predsedom odborovej komisie je spravidla jeden z garantov týchto doktorandských 
študijných programov. Predsedom odborovej komisie môže byť len zamestnanec fakulty 
na ustanovený týždenný pracovný čas. 

(3) Voľba a odvolanie predsedu odborovej komisie sa uskutočňuje tajným hlasovaním; 
odborová komisia sa môže uzniesť, že voľba predsedu odborovej komisie sa uskutoční 
verejným hlasovaním. 

(4) Voľba predsedu odborovej komisie sa môže uskutočniť aj hlasovaním spôsobom per 
rollam, napríklad hlasovaním prostredníctvom elektronickej pošty v stanovenej lehote, 
ktorá nesmie prekročiť 72 hodín. 

(5) Predseda odborovej komisie najmä 

a) riadi činnosť odborovej komisie, 
b) zastupuje odborovú komisiu navonok, predovšetkým v styku s dekanom, 

prodekanom pre doktorandské štúdium, radou študijného programu a vedeckou 
radou fakulty, 

c) zvoláva a vedie zasadnutia odborovej komisie, 
d) podpisuje písomnosti z činnosti odborovej komisie, 
e) navrhuje dekanovi predsedu a členov prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na 

doktorandské štúdium, 
f) vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby licenciátskej práce a 

obhajoby dizertačnej práce a preskúmava splnenie obsahových a formálnych 
požiadaviek kladených na licenciátsku prácu a na dizertačnú prácu, 

g) vyzýva doktoranda na odstránenie nedostatkov v predpísaných náležitostiach 
dizertačnej práce alebo žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, 
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h) vyjadruje sa k prenosu kreditov v rámci akademickej mobility doktoranda, 
i) vyjadruje sa k uznaniu absolvovania predmetov pri zmene študijného programu 

doktorandského štúdia, pri zmene formy doktorandského štúdia a pri prijatí 
doktoranda na štúdium, ktorý má absolvované licenciátske štúdium v oblasti 
katolíckej teológie, 

j) vykonáva ďalšie činnosti, ktorými ho poverí odborová komisia. 

(6) Predsedu odborovej komisie v jeho neprítomnosti zastupuje ním určený člen odborovej 
komisie. 

Čl. 4.  
Rokovací poriadok odborových komisií 

(1) Prvé zasadnutie odborovej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej 
ustanovení; zasadnutie odborovej komisie zvolá dekan. Ďalšie zasadnutia odborovej 
komisie zvoláva a vedie predseda odborovej komisie. 

(2) Zasadnutia odborovej komisie sa konajú podľa potreby.  

(3) Rokovania odborovej komisie sú neverejné. Predseda môže podľa potreby na celé 
zasadnutie alebo jeho časť pozvať osoby, ktoré nie sú členmi odborovej komisie. 

(4) Ak je to účelné, odborová komisia môže 

a) uskutočniť svoje zasadnutie prostredníctvom videokonferencie alebo inými 
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie alebo 

b) prijať uznesenie mimo zasadnutia odborovej komisie spôsobom per rollam; v takom 
prípade predseda odborovej komisie zašle materiál spolu s návrhom uznesenia 
všetkým členom odborovej komisie v elektronickej podobe a určí lehotu na 
hlasovanie. 

(5) Zasadnutia odborovej komisie sa zvolávajú pozvánkou. V pozvánke sa určí termín, miesto 
a program rokovania. Členovia odborovej komisie môžu na začiatku zasadnutia 
predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania. 

(6) Odborová komisia je schopná sa uznášať, ak 

a) je na zasadnutí odborovej komisie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov 
alebo 

b) sa hlasovania odborovej komisie spôsobom per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina 
všetkých jej členov. 

(7) Odborová komisia hlasuje verejne. 

(8) Na prijatie platného uznesenia odborovej komisie je potrebný súhlas 

a) nadpolovičnej väčšiny členov odborovej komisie prítomných na zasadnutí alebo 
b) nadpolovičnej väčšiny členov odborovej komisie zúčastnených na hlasovaní 

spôsobom per rollam. 

(9) Zo zasadnutia odborovej komisie alebo z hlasovania odborovej komisie spôsobom per 
rollam sa vyhotovuje zápisnica. Za jej vyhotovenie, správnosť a úplnosť zodpovedá 
predseda odborovej komisie, ktorý ju aj podpisuje. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. 
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Čl. 5.  
Záverečné ustanovenia 

(1) Odborová komisia pre študijný program katolícka teológia v odbore teológia zriadená 
podľa predchádzajúcich predpisov sa považuje za zriadenú podľa týchto pravidiel 
zriaďovania odborových komisií. Funkčné obdobie členov odborovej komisie začína 
plynúť nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu. 

(2) Tieto pravidlá zriaďovania odborových komisií nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 
schválenia vedeckou radou fakulty. 

 

V Bratislave 15.12.2022 

 

 

Doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. 
dekan RKCMBF UK 


