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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (ďalej len 

FTVŠ UK) vydáva 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 

v súlade s čl. 36, ods. 2 Vnútorného predpisu č. 4/2015 schváleného Akademickým senátom 

FTVŠ UK, Štatút, a v súlade s čl. 24, ods. 1, Vnútorného predpisu č. 2/2020, schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, tento vnútorný 

predpis, Smernica dekana č. 1/2022, Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského 

štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Odborovú komisiu možno zriadiť pre študijný odbor, v rámci ktorého môže FTVŠ UK 

poskytovať vysokoškolské vzdelávanie 3. stupňa a udeľovať titul PhD.1 

(2) Odborová komisia je fakultný orgán zabezpečujúci, sledujúci a hodnotiaci doktorandské 

štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci akreditovaného študijného 

odboru. 

(3) Univerzita Komenského v Bratislave môže na základe dohody s inými vysokými školami 

utvárať v jednotlivých študijných odboroch spoločné odborové komisie. 

(4) Keď sa doktorandské štúdium uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou 

inštitúciou, má táto inštitúcia v príslušnej komisii primerané zastúpenie. 

 

 

Článok 2 

Zriaďovanie a rušenie odborových komisií 

(1) Odborovú komisiu zriaďuje dekan po schválení vo Vedeckej rade FTVŠ UK na základe 

návrhu/návrhov garanta/garantov, resp. osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj 

a zabezpečovanie študijných programov. Keď fakulta poskytuje vysokoškolské 

vzdelávanie vo viacerých študijných programoch v rámci jedného študijného odboru, 

zriaďuje dekan fakulty jednu odborovú komisiu pre všetky študijné programy v danom 

študijnom odbore. 

(2) Odborová komisia je zriadená dekanom fakulty počas doby priznaného práva udeľovať 

absolventom doktorandského štúdia príslušný akademický titul, avšak najdlhšie do 

najbližšej komplexnej akreditácie. 

(3) O zriadení odborovej komisie sa, po jej schválení vo vedeckej rade fakulty, vyhotoví zápis, 

ktorý obsahuje dátum jej zriadenia a tituly a mená predsedu a členov odborovej komisie. 

Tento zápis archivuje oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. 

(4) Odborovú komisiu možno zrušiť na základe žiadosti jej predsedu podanej dekanovi fakulty 

vtedy, keď príslušný študijný program zanikne, keď ho fakulta zruší, keď sú fakulte odňaté 

práva poskytovať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom programe. Odborovú 

komisiu ruší dekan so súhlasom vedeckej rady fakulty. 

 

 

Článok 3 

Menovanie a odvolanie členov odborovej komisie 

 
1 Príloha k Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 o sústave 

študijných odborov Slovenskej republiky. 



(1) Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov. Najmenej jeden 

z členov odborovej komisie musí mať vedeckopedagogický titul profesor, vedeckú 

hodnosť doktor vied alebo musí mať priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I. 

(2) Ďalší členovia komisie môžu byť: 

a) hosťujúci profesori, 

b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s titulom profesor a docent, 

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

vedeckou hodnosťou CSc., 

d) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa 

alebo 

e) kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z akademických titulov, 

vedeckopedagogických titulov alebo vedeckých hodnotí uvedených v tomto odseku. 

(3) Výber členov odborovej komisie korešponduje s adekvátnym pokrytím obsahového 

zamerania študijného odboru/programu. 

(4) Minimálne polovica členov odborovej komisie, ktorí sú pracovníci fakulty, musí byť vo 

funkcii profesora alebo docenta. Pracovníci fakulty musia byť na fakulte zamestnaní na 

ustanovený týždenný pracovný čas. 

(5) Členov odborovej komisie, po schválení návrhov na ich vymenovanie vo vedeckej rade 

fakulty, vymenuje dekan fakulty. 

(6) Vymenovaného člena odborovej komisie môže dekan fakulty odvolať so súhlasom 

vedeckej rady fakulty. 

(7) Členstvo v odborovej komisii zaniká: 

a) vzdaním sa mandátu člena, 

b) uplynutím doby, na ktorú bol člen menovaný, 

c) úmrtím člena, 

d) odvolaním člena dekanom so súhlasom vedeckej rady, 

e) skončením pracovného pomeru člena na fakulte. 

 

 

Článok 4 

Funkcie v odborovej komisii 

(1) Odborovú komisiu riadi jej predseda, ktorého na základe schválenia vo vedeckej rade 

menuje dekan. 

(2) Na zasadaní odborovej komisie pod vedením predsedu sa zvolia do funkcie podpredseda 

a tajomník, z čoho sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa archivuje na oddelení 

vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. 

(3) Predsedu odborovej komisie zastupuje podpredseda, ktorý v prípadoch súbehu funkcie 

dekana a predsedu odborovej komisie vykonáva činnosti predsedu odborovej komisie 

v tých prípadoch, v ktorých by predseda odborovej komisie – súc súčasne dekanom – 

musel poverovať sám seba príslušnými úlohami.  

(4) Agendu odborovej komisie vedie tajomník. 

(5) Predseda odborovej komisie zvoláva zasadania odborovej komisie. Zápisnice zo zasadaní 

sa archivujú na oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. 

 

 

Článok 5 

Činnosť odborovej komisie 

(1) Činnosť odborovej komisie určuje študijný poriadok FTVŠ UK najmä v čl. 24.2 

 
2 Čl. 24, Vnútorného predpisu č. 2/2020 schváleného Akademickým senátom UK v Bratislave a FTVŠ UK 

v Bratislave, Študijný poriadok FTVŠ UK v Bratislave. 



(2) Odborová komisia najmä: 

a) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore, 

b) schvaľuje témy dizertačných prác, 

c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda, 

d) navrhuje dekanovi predsedu a členov skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, 

e) navrhuje oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, 

f) navrhuje dekanovi oponentov dizertačnej práce, 

g) navrhuje dekanovi zloženie skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce, 

h) vykonáva iné súvisiace činnosti, keď to stanovujú predpisy upravujúce doktorandské 

štúdium. 

(3) Predseda odborovej komisie najmä: 

a) navrhuje dekanovi predsedu a členov prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na 

doktorandské štúdium, 

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. 

(4) Zasadania odborovej komisie sú neverejné. Uskutočňujú sa podľa potreby. Zasadania 

zvoláva predseda komisie spravidla 1 týždeň pred termínom zasadania. Predseda komisie 

stanovuje program zasadaní a vedie rokovanie odborovej komisie. 

(5) Odborová komisia je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na 

prijatie uznesenia stačí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov odborovej 

komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasuje sa verejne, ak sa komisia 

nedohodne inak. V prípade voľby podpredsedu a tajomníka je hlasovanie tajné. 

(6) Zápisnice zo zasadaní vyhotoví tajomník odborovej komisie a archivujú sa na oddelení 

vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. 

(7) Odborová komisia plní úlohu rady študijného programu, po jej doplnení študentom 

a odborníkom z praxe. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia vo Vedeckej rade FTVŠ UK. 

 

 

Schválené na zasadaní Vedeckej rady FTVŠ UK dňa 17. februára 2022 

 

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK  


