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SMERNICA 
č. 12 /2009-N 

 
o zriaďovaní odborovej komisie a menovaní členov odborovej komisie 

 
 
 
 V súlade s ods. 17 § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona) a ods. 2 článku 17 Študijného poriadku (ďalej 
ŠP) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej STU) 

 
v y d á v a m  

 
Smernicu č. 12/2009-N určujúcu postup pri zriaďovaní odborovej komisie (ďalej OK) 
študijných odborov doktorandského štúdia a menovaní členov OK na STU. 
Činnosti OK v procese prípravy, realizácie a skončenia doktorandského štúdia upravuje 
Smernica č. 4/2004-N, v znení Dodatku č.1, určujúca činnosť odborovej komisie študijného 
odboru doktorandského štúdia. 
 

Článok 1 
Zriaďovanie odborovej komisie študijného odboru 

(1) Po získaní práva v zmysle písmena o) ods.2 § 102 zákona uskutočňovať 
doktorandské štúdium v študijnom programe študijného odboru, na žiadosť dekana, 
ak sa štúdium študijného programu v študijnom odbore uskutočňuje na fakulte, rektor 
univerzity, po schválení žiadosti vo vedeckej rade univerzity, zriadi OK študijného 
odboru. Dekan v žiadosti uvedie, či sa na uskutočňovaní študijného programu bude 
podieľať aj externá vzdelávacia inštitúcia (ods. 2 § 86 zákona). 

(2) Po získaní práva v zmysle písmena o) ods. 2 § 102 zákona uskutočňovať 
doktorandské štúdium v študijnom programe študijného odboru, na žiadosť vedúceho 
univerzitného pracoviska (ods. 1 § 21 zákona), ak sa štúdium študijného programu 
v študijnom odbore uskutočňuje na univerzitnom pracovisku, rektor univerzity, po 
schválení žiadosti vo vedeckej rade univerzity, zriadi OK študijného odboru. Vedúci 
univerzitného pracoviska v žiadosti uvedie, či sa na uskutočňovaní študijného 
programu bude podieľať aj externá vzdelávacia inštitúcia (ods. 2 § 86 zákona). 

(3)   Po získaní práva v zmysle písmena o) ods. 2 § 102 zákona uskutočňovať 
doktorandské štúdium v študijnom programe v kombinácii dvoch študijných odborov 
(ods. 5  § 51 zákona) v prípade, ak 

a) ide o medziodborové štúdium po dohovore vedúcich dotknutých súčastí univerzity 
(ods. 1  § 21 zákona), podľa študijných odborov medziodborového štúdia, na žiadosť 
jedného z vedúcich súčastí univerzity, rektor univerzity, po schválení žiadosti vo 
vedeckej rade univerzity, zriadi OK študijného odboru, 

b) jeden študijný odbor je hlavný a druhý vedľajší, po dohovore vedúcich dotknutých 
súčastí univerzity podľa študijných odborov študijného programu, na žiadosť 
vedúceho súčasti univerzity, na ktorom je hlavný študijný odbor, rektor univerzity, po 
schválení žiadosti vo vedeckej rade univerzity, zriadi OK študijného odboru. 
Vedúci súčasti univerzity v žiadosti uvedie, či sa na uskutočňovaní študijného 
programu bude podieľať aj externá vzdelávacia inštitúcia (ods. 2  § 86 zákona). 

(4) Rektor zriaďuje OK na dobu priznaného práva v zmysle písmena o) ods. 2 § 102 
zákona uskutočňovať doktorandské štúdium študijného programu v študijnom odbore. 
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(5) Rektor zašle listinu o zriadení OK, v ktorej je uvedené sídlo OK, dekanovi fakulty, ak 
sa študijný program uskutočňuje na fakulte alebo vedúcemu univerzitného 
pracoviska. 

(6) Ak na univerzite v jednom študijnom odbore možno študovať dva a viac študijných 
programov na viacerých súčastiach univerzity (ods. 1  § 21 zákona), rektor zriaďuje, 
po vyjadrení vedeckej rady univerzity, jednu odborovú komisiu daného študijného 
odboru  a v listine o zriadení určí sídlo OK. 

(7) V listine o zriadení OK v študijnom odbore sú uvedené študijné programy, ktoré sú 
v kompetencii zriadenej OK.  

(8) V listine o zriadení rektor uvedie minimálny počet členov OK študijného odboru (ods. 
3 článok 17 ŠP). V prípade, ak je OK zriadená podľa ods.3 rektor uvedie minimálny 
počet členov OK v jednotlivých študijných odboroch. 

(9) Minimálny počet členov OK študijného odboru závisí od počtu študijných programov 
v študijnom odbore, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, či sa na realizácii študijného 
programu (študijných programov) podieľa externá vzdelávacia inštitúcia (ods. 17 § 54 
zákona). 

(10) Každý študijný program má v OK študijného odboru zastúpenie. 
(11) Návrh na zriadenie OK študijného odboru doktorandského štúdia a návrhy členov OK 

sa postupujú rektorovi najmenej 5 mesiacov pred posledným dňom určeným na 
podanie prihlášok na doktorandské štúdium. 

(12) Ak študijný program pri zriadení OK študijného odboru nemá v OK zastúpenie, 
predstaviteľ súčasti univerzity zašle rektorovi návrh na rozšírenie členov OK najmenej 
5 mesiacov pred začiatkom štúdia daného študijného programu. 

 
 

Článok 2 
Menovanie členov odborovej komisie študijného odboru 

(1) Členmi OK v študijnom odbore môžu byť rektorom menovaní významní odborníci, 
ktorí pôsobia alebo pôsobili v študijnom odbore s vedecko-pedagogickým titulom 
profesor alebo docent, pracovníci s akademickými titulmi PhD., ArtD., ThDr., alebo 
kvalifikovaní odborníci z praxe, ktorým boli udelené tieto tituly aj s ohľadom na ods.3  
§ 110 zákona. Členstvo v OK na návrh predstaviteľa súčasti univerzity po schválení 
vo vedeckej rade STU môže zrušiť rektor. 

(2) Garanti študijných programov študijného odboru sú členmi OK daného študijného 
programu. 

(3) Predstaviteľ súčasti univerzity (§ 21 zákona), ktorá má právo v zmysle písmena o), 
ods. 2       § 102 zákona uskutočňovať doktorandské štúdium v študijnom programe 
študijného odboru, podá návrhy členov OK v zmysle ods. 3, čl. 17 ŠP rektorovi 
univerzity na menovanie za člena OK. 

(4) Ak sa na uskutočňovaní študijného programu podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, 
predstaviteľ súčasti univerzity postúpi rektorovi aj návrhy členov OK zamestnancov 
v pracovnom pomere na ustanovenú dobu v externej vzdelávacej inštitúcii. 

(5) Návrh predstaviteľa súčasti univerzity za člena OK obsahuje krátku – výstižnú, 
odbornú charakteristiku navrhovaného (Príloha č. 2). 

(6) Po schválení vo Vedeckej rade univerzity rektor menuje člena OK najviac na dobu 
zriadenia OK podľa ods. 4 a čl. 1. 

(7) Ak člen OK je vo funkcii hosťujúceho profesora alebo hosťujúceho docenta, jeho 
členstvo v OK je najviac na obdobie pôsobenia vo funkcii hosťujúceho profesora 
alebo hosťujúceho docenta. 
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