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Pravidlá zriaďovania odborových komisií na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „pravidlá zriaďovania odborových komisií“) sú 

vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

(ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa 

• § 22 ods. 10 a § 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“), 

• čl. 36 ods. 2 písm. f) Štatútu FMFI UK 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. 25 ods. 3 študijného poriadku 

fakulty 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. 25 ods. 4 študijného 

poriadku fakulty. 

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); návrh sa podáva 

prostredníctvom prodekana pre doktorandské štúdium. 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. 

(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 (odborne príbuzným ústavom SAV), má táto inštitúcia v súlade s § 54 ods. 17 

zákona o vysokých školách v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie. 

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

fakulty.2a 

(6) Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej siedmich ďalších členov. Najmenej štyria 

členovia odborovej komisie musia byť zamestnancami fakulty na ustanovený týždenný 

pracovný čas. 

(7) Kvalifikačné požiadavky na členov odborových komisií upravuje čl. 25 ods. 2 študijného 

poriadku fakulty. Členstvo v odborovej komisii nevylučuje členstvo v inej odborovej komisii. 

(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 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. 

 
2a  Čl. 22 ods. 4 písm. e) Štatútu FMFI UK. 
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(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) plní úlohy podľa čl. 25 ods. 6 Študijného poriadku FMFI UK. 

Čl. 4 

Podpredseda odborovej komisie 

(1) Ak fakulta uskutočňuje doktorandský študijný program v spolupráci s externou vzdelávacou 

inštitúciou (externými vzdelávacími inštitúciami), odborová komisia si môže zriadiť funkciu 

podpredsedu odborovej komisie. 

(2) Podpredsedu odborovej komisie vymenúva a odvoláva predseda odborovej komisie spomedzi 

členov odborovej komisie pôsobiacich v externej vzdelávacej inštitúcii. 

(3) 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 FMFI UK. 

Čl. 5 

Rokovací poriadok odborových komisií 

(1) Prvé zasadnutie odborovej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej ustanovení; 

zasadnutie odborovej komisie zvolá prodekan pre doktorandské štúdium. Ďalšie zasadnutia 

odborovej komisie zvoláva a vedie predseda odborovej komisie. 

(2) Zasadnutia odborovej komisie sa konajú podľa potreby. 

(3) 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. 

(4) Zasadnutia odborovej komisie sa zvolávajú pozvánkou. V pozvánke sa určí termín, miesto a 

program zasadnutia. 
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(5) 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. 

(6) Odborová komisia hlasuje verejne. 

(7) 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.  

(8) Zápisnica zo zasadnutia odborovej komisie alebo z hlasovania odborovej komisie spôsobom 

per rollam sa vyhotovuje podľa potreby alebo ak o to požiada prodekan pre doktorandské 

štúdium. Za vyhotovenie zápisnice a za jej správnosť a úplnosť zodpovedá predseda 

odborovej komisie, ktorý ju aj podpisuje. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. 

Čl. 6 

Prechodné ustanovenia 

(1) Odborové komisie, ktoré boli zriadené podľa doterajších pravidiel zriaďovania odborových 

komisií, sa zrušujú ku dňu 1. septembra 2022. 

(2) Právne účinky úkonov odborových komisií a predsedov odborových komisií zriadených podľa 

doterajších pravidiel zriaďovania odborových komisií, ktoré boli vykonané do 31. augusta 

2022, zostávajú zachované. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel zriaďovania odborových komisií sa zrušuje 

Smernica dekana FMFI UK Pravidlá zriaďovania odborových komisií zo dňa 11. októbra 

2017. 

(2) Tieto pravidlá zriaďovania odborových komisií nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 

schválenia vedeckou radou fakulty. 

(3) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

akademickým senátom fakulty, dňa 24. apríla 2023. 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


