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Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského štúdia na Univerzite Komenského 
v Bratislave, Farmaceutickej fakulte (ďalej len „pravidlá zriaďovania odborových komisií 
doktorandského štúdia“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty (ďalej len „fakulta“ alebo „FaF 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 Univerzity 
Komenského v znení neskorších dodatkov a čl. 24 ods. 3 vnútorného predpisu č. 
1/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulty v znení neskorších dodatkov (ďalej len „študijný poriadok fakulty“ alebo 
„Študijný poriadok FaF UK“). 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Odborové komisie pre doktorandské štúdium sa zriaďujú pre študijné programy 

v študijných odboroch, v ktorých FaF UK uskutočňuje doktorandské štúdium. Jedna 
odborová komisia môže byť zriadená pre niekoľko študijných programov v jednom 
študijnom odbore. 

(2) Odborová komisia je fakultný orgán, ktorý zabezpečuje, sleduje a hodnotí 
doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe. 

(3) Ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou 
inštitúciou, má táto inštitúcia v príslušnej komisii primerané zastúpenie.1 

(4) Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského štúdia sú súčasťou 
vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave v podmienkach fakulty.2 

 
Čl. 2 

Zriadenie odborovej komisie a jej členovia 
 

(1) Odborová komisia sa zriaďuje uznesením vedeckej rady fakulty. V uznesení sa 
uvádza, pre ktorý doktorandský študijný program uskutočňovaný na fakulte sa daná 
odborová komisia zriaďuje. 

(2) Návrh na zriadenie odborovej komisie podáva vedeckej rade fakulty osoba 
zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (garant 
študijného programu). Ak fakulta uskutočňuje viacero študijných programov 
v rovnakom študijnom odbore, príslušní garanti doktorandských študijných 
programov môžu po vzájomnej dohode predložiť spoločný návrh na zriadenie 
odborovej komisie. 

 
1 § 54 ods. 17 zákon o vysokých školách. 
2 § 3 ods. 3 písm. p) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení 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. 



 

 

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

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

(5) Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. 
Minimálne polovica členov odborovej komisie musí byť zamestnancami fakulty na 
ustanovený týždenný pracovný čas. 

(6) Člen odborovej komisie jedného študijného programu môže byť súčasne členom 
odborovej komisie pre iný študijný program. 

(7) Kvalifikačné požiadavky na členov odborových komisií upravuje čl. 24 ods. 2 
študijného poriadku fakulty. Výber členov sa uskutočňuje tak, aby ich odborná 
profilácia pokrývala hlavné zamerania a špecializácie daného študijného programu. 

(8) Členstvo v odborovej komisii je viazané na osobu garanta, ktorý predkladá návrh na 
jej zloženie. 

(9) Členstvo v odborovej komisii zaniká: 
a) vzdaním sa členstva, 
b) platným uznesením zo zasadnutia odborovej komisie, 
c) odvolaním dekanom na návrh vedeckej rady, 
d) smrťou člena. 

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

(11)  Vedecká rada navrhuje dekanovi odvolanie člena odborovej komisie platným 
uznesením zo zasadnutia vedeckej rady. Návrh na odvolanie člena odborovej komisie 
aj s odôvodnením môže vedeckej rade predložiť ktorýkoľvek člen akademickej obce 
fakulty, ktorý je pracovníkom fakulty na ustanovený pracovný čas; v prípade člena 
odborovej komisie, ktorý je zástupcom externej vzdelávacej inštitúcie, môže návrh na 
jeho odvolanie preložiť aj štatutár tejto externej vzdelávacej inštitúcie. 

(12) V prípade dlhodobej neprítomnosti člena odborovej komisie (zahraničný 
služobný pobyt, práceneschopnosť a iné) odborová komisia môže pozastaviť jeho 
členstvo na túto dobu. 

(13) V prípade poklesu počtu členov odborovej komisie pod minimálny počet 
podľa odseku 5 je garant študijného programu povinný vedeckej rade fakulty 
bezodkladne predložiť návrh na doplnenie odborovej komisie o nového člena 
(členov). 

(14) Odborová komisia zaniká: 
a) zánikom členstva všetkých členov odborovej komisie podľa ods. 9 alebo 
b) ukončením poskytovania doktorandského štúdia vo všetkých študijných 

programoch, pre ktoré bola odborová komisia zriadená 
 
 

  



 

 

Čl. 3 
Kompetencie odborovej komisie 

 
Pôsobnosť odborovej komisie upravuje zákon o vysokých školách3 a čl. 24 ods. 4 študijného 
poriadku fakulty. 
 

Čl. 4 
Funkcionári odborovej komisie 

 
(1) Výkonnými funkcionármi odborovej komisie sú predseda, podpredseda a tajomník. 

Sú volení z členov odborovej komisie na jej ustanovujúcom zasadnutí na funkčné 
obdobie piatich rokov; členovia odborovej komisie volia spomedzi seba predsedu na 
prvom zasadnutí komisie. Predseda následne navrhuje a členovia odborovej komisie 
volia podpredsedu a tajomníka odborovej komisie. Funkcionári nemôžu vykonávať 
žiadnu funkciu v inej odborovej komisii iného študijného programu doktorandského 
štúdia, môžu však byť jej členmi. 

(2) Pred uplynutím funkčného obdobia funkcionára odborovej komisie jej predseda 
organizuje voľby nového funkcionára. Ak voľby funkcionára odborovej komisie 
nemôže zorganizovať predseda odborovej komisie, urobí tak podpredseda odborovej 
komisie. Funkcionári odborovej komisie môžu byť opakovane volení. 

(3) Pôsobnosť predsedu odborovej komisie upravuje čl. 24 ods. 5 študijného poriadku 
fakulty. 

(4) 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. 

(5) Podpredseda odborovej komisie zastupuje predsedu odborovej komisie v plnení úloh, 
ktorými ho poverí. V čase neprítomnosti alebo neobsadenia funkcie predsedu 
odborovej komisie zastupuje podpredseda odborovej komisie predsedu odborovej 
komisie v rozsahu jeho práv a povinností podľa Študijného poriadku FaF UK. 

(6) Tajomník odborovej komisie: 
a) administratívne vedie agendu odborovej komisie, 
b) organizačne zabezpečuje zasadnutia odborovej komisie, 
c) vypracúva zápisnicu zo zasadnutia odborovej komisie a zabezpečuje jej 

bezodkladné doručenie na Referát vedecko-výskumnej činnosti a 
zahraničných stykov FaF UK, 

d) zabezpečuje zverejňovanie aktuálnych informácií o zložení a činnosti 
odborovej komisie. 

(7) Funkcionárovi odborovej komisie možno skrátiť funkčné obdobie platným uznesením 
zo zasadnutia odborovej komisie. Dekan funkcionára odvolá z funkcie k dátumu, 
ktorý je určený v uznesení. 

(8) Funkcionár odborovej komisie sa môže vzdať svojej funkcie kedykoľvek počas svojho 
funkčného obdobia. Vzdanie sa funkcie možno uskutočniť písomným vyhlásením v 
listinnej podobe adresovaným dekanovi a doručeným prostredníctvom podateľne 
fakulty.  Dekan takéhoto funkcionára bezodkladne odvolá. Jeho funkčné obdobie sa 

 
3 § 54 ods. 8 a 17 zákona o vysokých školách 



 

 

ukončí dátumom odvolania z funkcie. Odvolaním z funkcie nezaniká členstvo 
v odborovej komisii. 

 
Čl. 5 

Rokovací poriadok odborových komisií 
 

(1) Prvé zasadnutie odborovej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej 
ustanovení; zasadnutie odborovej komisie zvolá garant študijného programu, 
prípadne predkladateľ návrhu na zriadenie spoločnej odborovej komisie, ak je 
odborová komisia zriadená pre viac doktorandských študijných programov. Ďalšie 
zasadnutia odborovej komisie zvoláva a vedie predseda odborovej komisie, ktorý 
určuje aj ich program. 

(2) Členovia odborovej komisie môžu na začiatku zasadnutia predkladať predsedovi 
odborovej komisie návrhy na zmeny, resp. doplnenie programu. 

(3) Zasadnutia odborovej komisie sa konajú podľa potreby, najmenej raz za kalendárny 
rok. 

(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 uznesení 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 zasadnutia. 

(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, ak sa odborová komisia nedohodne inak. 
(8) Na prijatie platného uznesenia odborovej komisie je potrebný súhlas: 

a) nadpolovičnej väčšiny členov odborovej komisie prítomných na 
zasadnutí, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu odborovej 
komisie, 

b) nadpolovičnej väčšiny členov odborovej komisie zúčastnených na 
hlasovaní spôsobom per rollam, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu odborovej komisie. 

(9) Zápisnica sa vyhotovuje z každého zasadnutia odborovej komisie alebo z hlasovania 
odborovej komisie spôsobom per rollam a bezodkladne sa doručuje na Referát 
vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov FaF UK. Za správnosť a úplnosť 
zápisnice zodpovedá predseda odborovej komisie, ktorý ju aj podpisuje. Prílohou 
zápisnice je prezenčná listina. 

 
 

  



 

 

Čl. 6 
Sídlo odborovej komisie 

 
Sídlom odborových komisií je Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta. 
Sídlom spoločnej odborovej komisie je spravidla pracovisko predsedu spoločnej odborovej 
komisie. 
 

Čl. 7 
Zabezpečenie činnosti odborovej komisie 

 
(1) Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou odborovej komisie 

zabezpečuje organizácia, ktorá je sídlom odborovej komisie 
(2) Fakulta nehradí náklady spojené s účasťou na zasadnutiach a s prácou v odborovej 

komisii členom z pracovísk, ktorých sídlom nie je fakulta. 
 

Čl. 8 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje vnútorný 

predpis č. 6/2018 – Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty, ktorou sa upravuje zriaďovanie odborových komisií pre 
doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulte, a ich organizačný poriadok. 

(2) Tento vnútorný predpis schválila vedecká rada 18. 10. 2022. 
(3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť 1. 11. 2022. 

 
 
 
 
 
V Bratislave 18. 10. 2022 
 
      prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. 
        dekan FaF UK 


