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prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.

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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)
a vnútorného predpisu Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave vydaného 3. mája
2018 a Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu
schválilo Kolégium dekana dňa 2.12.2020 túto vyhlášku, ktorou sa zriaďujú odborové komisie
pre doktorandské štúdium a určuje ich organizačný a rokovací poriadok.

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Odborová komisia je orgánom fakulty, ktorý zabezpečuje, sleduje a hodnotí doktorandské
štúdium v akreditovanom študijnom odbore. Je zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty,
ktorá uskutočňuje štúdium v príslušnom študijnom programe (§ 54 ods. 17 zákona o vysokých
školách).
(2) Ak sa doktorandské štúdium na fakulte uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou
inštitúciou, má táto inštitúcia v odborovej komisii primerané zastúpenie.
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DRUHÁ ČASŤ
Zriadenie a zrušenie odborovej komisie, členovia a orgány odborovej komisie, ich
menovanie a odvolanie
Čl. 2
Zriadenie a zrušenie odborovej komisie
(1) Odborovú komisiu zriaďuje dekan fakulty po schválení Vedeckou radou fakulty na základe
návrhu garanta (garantov) programu (programov) pre každý študijný odbor.
(2) Dekan fakulty zriaďuje odborovú komisiu na dobu priznaného práva udeľovať po úspešnom
absolvovaní doktorandského študijného programu zodpovedajúci akademický titul.
(3) O zriadenie odborovej komisie v danom študijnom odbore žiada dekana fakulty garant v
spolupráci s vedúcimi pracovísk, ktoré budú doktorandské študijné programy poskytovať
prostredníctvom žiadosti (príloha č. 1), vrátane návrhu členov Odborovej komisie a ich
vedeckej charakteristiky (príloha 2).
(4) Listina o zriadení Odborovej komisie sa doručuje príslušnému garantovi. Dokument
obsahuje aj informáciu o príslušnom študijnom programe (programoch), ktorý patrí do
jurisdikcie Odborovej komisie a zoznam členov Odborovej komisie.
(5) Dekan môže so súhlasom vedeckej rady zrušiť odborovú komisiu ak si dostatočne neplní
povinnosti, alebo ak fakulta zrušila akreditovaný študijný program alebo ak bolo odňaté právo
udeľovať absolventom doktorandského študijného programu zodpovedajúci akademický titul v
príslušnom študijnom odbore.

Čl. 3
Členovia odborovej komisie, ich menovanie a odvolanie
(1) Odborová komisia pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka a má spravidla sedem
členov, najmenej dvaja členovia komisie nie sú zamestnancami fakulty, na ktorom sa
doktorandské štúdium uskutočňuje.
(2) Členmi Odborovej komisie môžu byť profesori, docenti, doktori vied, odborníci s vedeckým
kvalifikačným stupňom Ia, IIa či s titulom PhD. (resp. jeho staršími ekvivalentami). Zastúpenie
členov Odborovej komisie musí korešpondovať s čo najširším pokrytím obsahového zamerania
príslušného odboru.
(3) Člen odborovej komisie jedného študijného odboru môže byť súčasne členom odborovej
komisie pre iný študijný odbor.
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(4) Vedecká rada fakulty môže na návrh predsedu Odborovej komisie po schválení Odborovej
komisie uznesením, na základe žiadosti schváliť doplnenie nového člena Odborovej komisie.
(5) V odôvodnených prípadoch, spravidla na návrh Odborovej komisie môže dekan fakulty so
súhlasom vedeckej rady odvolať podpredsedu, tajomníka, člena Odborovej komisie.
(6) Členstvo v odborovej komisii zaniká:
a) vzdaním sa mandátu člena Odborovej komisie,
b) uplynutím doby, na ktorú bol člen menovaný,
c) smrťou člena Odborovej komisie,
d) odvolaním dekanom fakulty so súhlasom vedeckej rady.

Čl. 4
Orgány odborovej komisie
(1) Garant programu v príslušnom študijnom odbore najneskôr do jedného mesiaca po doručení
listiny o zriadení Odborovej komisie a menovacích dekrétov členov Odborovej komisie zvolá
ustanovujúce zasadnutie Odborovej komisie, na ktorom sa z členov Odborovej komisie volia
jej orgány.
(2) Členovia odborovej komisie si zo svojich členov ich nadpolovičnou väčšinou volí predsedu,
podpredsedu a tajomníka, ktorí sú zamestnancami fakulty. Predsedu na základe zápisnice
z ustanovujúceho zasadnutia Odborovej komisie vymenuje dekan.
(3) Na základe platného uznesenia zo zasadnutia Odborovej komisie, môže dekan fakulty
predsedu Odborovej komisie odvolať. Garant programu potom bezodkladne zvolá mimoriadne
zasadnutie Odborovej komisie, na ktorom prebehne voľba nového predsedu Odborovej
komisie.
(4) Činnosť Odborovej komisie riadi jej predseda, ktorý sa :
a) podieľa na organizácii prijímacieho konania na doktorandské štúdium vrátane
schválenia tém dizertačných prác,
b) schvaľuje študijné plány doktorandov,
c) navrhuje dekanovi zloženie komisií na vykonanie dizertačných skúšok,
d) navrhuje dekanovi zloženie oponentov doktorandských dizertačných prác a komisií
pre ich obhajobu,
e) dočasne môže delegovať svoje právomoci inému členovi komisie; delegovanie
právomocí sa vykonáva písomnou formou.
(5) Podpredseda (podpredsedovia) zastupuje predsedu Odborovej komisie v rozsahu ním
určenom. Tajomník odborovej komisie vedie administratívnu agendu Odborovej komisie a v
spolupráci s predsedom pripravuje jej zasadnutia.
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(6) Funkcionári Odborovej komisie nemôžu vykonávať žiadnu funkciu v inej Odborovej
komisii, môžu však byť jej členmi.

TRETIA ČASŤ
Poslanie a činnosť odborovej komisie

Čl. 5
Poslanie, činnosť a organizačný poriadok Odborovej komisie
(1) Odborová komisia zodpovedá za kvalitu PhD štúdia, je podriadená dekanovi fakulty a
vykonáva tieto činnosti:
a) predkladá dekanovi návrhy na školiteľov doktorandského štúdia, ktorých schvaľuje Vedecká
rada fakulty,
b) odsúhlasuje navrhované témy dizertačných prác podaných školiteľom,
c) navrhuje zloženie prijímacej komisie,
d) posudzuje zostavené študijné plány,
e) schvaľuje zoznam predmetov pre dizertačnú skúšku,
f) navrhuje zloženie skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku,
g) vyjadruje sa k dizertačnej práci a jej odporúčaniu, resp. neodporúčaniu na obhajobu,
h) navrhuje zloženie komisie pre obhajobu dizertačnej práce a oponentov,
i) najmenej raz za rok hodnotí priebeh štúdia doktorandov v študijnom odbore
(2) Členovia odborovej komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach komisie. Funkcia člena
odborovej komisie je nezastupiteľná.
(3) Členovia odborovej komisie môžu vykonávať funkciu školiteľov, byť menovaní do
prijímacích komisií a skúšobných komisií pre dizertačné skúšky a komisií pre obhajobu
dizertačných prác.
Čl. 6
Rokovací poriadok odborovej komisie
(1) Zasadnutia odborovej komisie sú neverejné a uskutočňujú sa podľa potreby. Zasadnutie
zvoláva predseda spravidla 10 dní pred jeho termínom a určuje aj jeho program.
(2) Rokovanie odborovej komisie vedie jej predseda.
(3) 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. V naliehavých a menej
závažných prípadoch sa môže hlasovanie uskutočniť korešpondenčne. Pre platnosť
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korešpondenčného hlasovania na prijatie uznesenia je taktiež potrebná nadpolovičná väčšina
členov.
(4) Zasadnutie organizačne zabezpečuje tajomník, ktorý aj zápisom zaznamenáva jednotlivé
body rokovania. Tajomník odborovej komisie zabezpečí bezodkladné doručenie zápisnice z
rokovania členom Odborovej komisie a na referát doktorandského štúdia, ktorý ju archivuje.

Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia.
(1) Súčasťou tejto smernice sú prílohy 1 až 3.
(2) Zoznamy akreditovaných študijných programov s príslušnými odborovými komisiami sú
zverejnené na webe fakulty.
(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 7.12.2020.
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Príloha 1
Vnútorného predpisu č.4/2020 - Vyhláška dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia.

Žiadosť
o zriadenie odborovej komisie v študijnom odbore:

Na základe Vnútorného predpisu č.4 /2020 - Vyhláška dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského
štúdia podávam dekanovi fakulty žiadosť o zriadenie odborovej komisie
v študijnom odbore .......................................................................................
Ako členov odborovej komisie navrhujem menovať:

Meno, priezvisko a titul

pracovisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Súčasťou žiadosti je aj vedecká charakteristika nominovaných v zmysle prílohy 2 tejto
smernice. Navrhovaní členovia súhlasia so svojou nomináciou do Odborovej komisie.
Prípadné zdôvodnenie návrhu:

V Trnave dňa...............................
Garant doktorandského študijného programu:

podpis
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Príloha 2
Vnútorného predpisu č./2020 - Vyhláška dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia.
Vedecká charakteristika navrhovaného člena odborovej komisie

Meno, priezvisko a tituly: ...............................................................................
Pracovisko: ....................................................................................................
Počet publikovaných pôvodných vedeckých prác registrovaných
v databáze Web of Science: ...............
Počet citácii registrovaných v databáze Web of Science: ...............
Tri najvýznamnejšie vedecké práce za posledných päť rokov:

Prípadné ďalšie informácie k odbornému zázemiu navrhovaného:

Súhlas navrhovaného člena so svojou nomináciou do Odborovej komisie.
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Príloha 3
Vnútorného predpisu č./2020 - Vyhláška dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia.

Žiadosť
dekanovi
o doplnenie nových členov odborovej komisie
v študijnom odbore .......................................................................................
Ako nových členov odborovej komisie navrhujem menovať:
Meno, priezvisko a titul

pracovisko

1.
2.
3.
4.
5.
Zdôvodnenie návrhu:

Súčasťou žiadosti je aj vedecká charakteristika nominovaných v zmysle prílohy 2 tejto
smernice. Navrhovaný člen súhlasí so svojou nomináciou do Odborovej komisie.
V Trnave dňa..........................................................
Predseda odborovej komisie:.....................................................................................

.........................................................
podpis
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