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Štatút odborovej komisie doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnickej fakulte 

 
 
 
Na účely zabezpečenia doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“) podľa ust. § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 1 bod 4 
Študijného poriadku  doktorandského štúdia  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „študijný poriadok“) je vydaný nasledujúci Štatút odborovej komisie doktorandského 
štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte (ďalej len „štatút“): 
 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

 
(1)  Odborová komisia pre doktorandské štúdium sa zriaďuje pre študijné programy v 

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

(2)  Odborová komisia zodpovedá za riadnu realizáciu a odbornú úroveň doktorandského 
štúdia v príslušnom študijnom odbore. Vo svojej činnosti sa riadi najmä platnými 
právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (ďalej len „univerzita“) a fakulty upravujúcimi štúdium na univerzite a fakulte. 

 
Čl. 2  

Zriadenie odborovej komisie a jej členovia 
 

(1)  Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore na fakulte sa zriaďuje 
vymenovaním členov odborovej komisie dekanom po ich schválení vedeckou radou 
fakulty za podmienok uvedených v čl. 1 bod 4 študijného poriadku. Rovnakým spôsobom 
je možné doplniť členov odborovej komisie.  

(2)  Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Najmenej 
jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor alebo vedecký titul 
doktor vied, alebo musí byť výskumným pracovníkom s priznaným vedeckým 
kvalifikačným stupňom I. Ďalšími členmi môžu byť docenti a výskumní pracovníci s 
akademickým titulom PhD. (alebo starším ekvivalentom – CSc., Dr.), ktorým bol priznaný 
vedecký kvalifikačný stupeň IIa, alebo aj kvalifikovaní odborníci z praxe. 

(3)  Návrhy členov odborovej komisie za jednotlivé študijné programy v študijnom odbore, 
v ktorom sa zriaďuje odborová komisia, predkladá každý garant daného študijného 
programu tak, aby jednotlivé študijné programy mali v komisii rovnomerné zastúpenie. 
Členom odborovej komisie je garant každého študijného programu v danom študijnom 
odbore.  

(4)  Funkcia člena odborovej komisie je čestná. Člen komisie nemá nárok na osobitnú 
odmenu, ako aj náhradu nákladov súvisiacich s účasťou v odborovej komisii. 

(5)   Členstvo v odborovej komisii zaniká:  
a) vzdaním sa mandátu,  
b) smrťou,  
c) v prípade zamestnancov fakulty skončením pracovného pomeru,  
d) odvolaním dekanom po schválení vedeckou radou,  
e) z iných dôvodov, ktoré znemožňujú členovi riadne vykonávať mandát člena odborovej 

komisie.  
(6)  Odborová komisia zaniká:  

a)  zánikom členstva všetkých členov komisie podľa bodu 5 alebo  
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b)  ukončením poskytovania doktorandského štúdia vo všetkých študijných programoch, 
pre ktoré odborová komisia bola zriadená. 

 
Čl. 3  

Pôsobnosť odborovej komisie 
 
(1)  Odborová komisia plní všetky úlohy vyplývajúce pre ňu z právnych predpisov 

a vnútorných predpisov univerzity a fakulty. Najmä: 
a) sleduje a hodnotí úroveň doktorandského štúdia v študijných programoch, pre ktoré 

bola zriadená (čl. 1 bod 4 študijného poriadku), 
b) schvaľuje témy dizertačných prác pred prijímacím konaním (čl. 2 bod 1 študijného 

poriadku), 
c) schvaľuje individuálne študijné plány doktorandov (čl. 3 bod 2 študijného poriadku), 
d) schvaľuje ponuku predmetov v doktorandskom štúdiu (čl. 4 bod 4 písm. a študijného 

poriadku), 
e) schvaľuje zoznam predmetov na dizertačnú skúšku (čl. 6 bod 3 študijného poriadku), 
f) schvaľuje členov komisií na obhajobu dizertačnej práce (čl. 10 bod 6 študijného 

poriadku). 
(2)  Návrhy na rozhodnutie odborovej komisie za jednotlivé študijné programy 

doktorandského štúdia predkladajú predsedovi odborovej komisie garanti študijných 
programov, pre ktoré bola odborová komisia zriadená.   

 
Čl. 4  

Predseda a tajomník odborovej komisie 
 
(1)  Chod odborovej komisie zabezpečujú predseda komisie a tajomník komisie. Predseda 

je zároveň aj členom komisie. Tajomník nie je členom komisie. Je ním referent fakulty 
poverený agendou doktorandského štúdia.   

(2)  Predseda odborovej komisie plní úlohy vyplývajúce mu z právnych predpisov 
a vnútorných predpisov univerzity a fakulty. Najmä:  
a)  zvoláva a vedie zasadnutia odborovej komisie, 
b) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda (čl. 5 bod 1 písm. f, čl. 6 bod 6 

študijného poriadku), 
c)  navrhuje zmenu školiteľa doktoranda (čl. 5 bod 5 študijného poriadku), 
d)  schvaľuje úpravu témy dizertačnej práce (čl. 6 bod 3 študijného poriadku), 
e)  je členom komisie pre vyhodnocovanie doktorandov (čl. 6 bod 5 študijného poriadku), 
f)  udeľuje súhlas s návrhom oponenta písomnej práce (čl. 7 bod 3 študijného poriadku), 
g)  navrhuje členov komisie pre dizertačnú skúšku (čl. 7 bod 5 študijného poriadku), 
h)  navrhuje oponentov dizertačnej práce (čl. 10 bod 1, čl. 11 bod 1 študijného poriadku), 
i)  navrhuje členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce, miesto a termín konania (čl. 

10 bod 4, čl. 12 bod 7 študijného poriadku), 
j)  vyjadruje sa k zmene študijného programu doktoranda (čl. 14 bod 3 študijného 

poriadku). 
(3)  Predseda plní úlohy uvedené v bode 2 tohto článku na základe predchádzajúceho 

návrhu alebo po vyjadrení príslušného garanta študijného programu, ktorého sa daná 
úloha týka.  

(4)  Tajomník odborovej komisie plní nasledujúce úlohy:  
a)  administratívne vedie agendu odborovej komisie,  
b)  organizačne zabezpečuje zasadnutia odborovej komisie,  
c)  vypracúva zápisnicu zo zasadnutia odborovej komisie a zabezpečuje jej bezodkladné 

doručenie,  
d)  zabezpečuje zverejňovanie aktuálnych informácií o zložení a činnosti odborovej 

komisie.  
 (5)  Predseda odborovej komisie môže byť len zamestnanec. Predseda odborovej komisie 

je volený členmi odborovej komisie a jeho funkčné obdobie trvá štyri roky. Tá istá osoba 
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môže byť zvolená za predsedu odborovej komisie aj opakovane. Predsedu  odborovej 
komisie menuje dekan fakulty na základe platného uznesenia z volieb v odborovej 
komisii.  

(6)  V čase, keď nie je zvolený predseda odborovej komisie, zasadnutie odborovej komisie 
zvoláva a vedie dekan. Dekan zvolá zasadnutie komisie tak, aby sa konalo v najbližšom 
možnom čase, pričom na tomto zasadnutí sa vykoná voľba predsedu.  

(7)  Predsedovi odborovej komisie možno skrátiť funkčné obdobie platným uznesením zo 
zasadnutia odborovej komisie. Dekan takéhoto predsedu odvolá z funkcie k dátumu, 
ktorý je určený v uvedenom uznesení. Predseda odborovej komisie sa môže vzdať svojej 
funkcie kedykoľvek počas svojho funkčného obdobia. Jeho funkčné obdobie zanikne 
v deň nasledujúceho zasadnutia odborovej komisie.  

(8)  Zánikom funkcie predsedu odborovej komisie nezaniká zároveň aj členstvo v odborovej 
komisii, ak nezaniklo podľa čl. 2 bod 5 tohto štatútu. Funkcia predsedu odborovej komisie 
však zaniká dňom zániku členstva v odborovej komisii podľa čl. 2 bod 5 tohto štatútu.  

 
Čl. 5  

Rokovanie odborovej komisie 
 
(1)  Zasadnutia odborovej komisie sú neverejné a uskutočňujú sa podľa potreby tak, aby 

plnila úlohy podľa článku 3.  
(2)  Zasadnutia odborovej komisie zvoláva a vedie jej predseda. Predseda odborovej 

komisie je povinný pozvať všetkých členov komisie najmenej jeden týždeň pred jej 
zasadnutím. Predseda odborovej komisie môže pozvať na jej zasadnutie aj osoby, ktoré 
nie sú jej členmi, ak je vzhľadom na program zasadnutia ich účasť vhodná. Na 
zasadnutie odborovej komisie je vždy prizývaný dekan a prodekan, do pôsobnosti 
ktorého patrí doktorandské štúdium, ak nie sú členmi komisie. 

(3)  Termín zasadnutia odborovej komisie a jeho program oznamuje jej predseda vedúcim 
katedier, resp. riaditeľom ústavov, na ktorých sa realizuje doktorandský študijný 
program. Vedúci katedry, resp. riaditeľ ústavu majú právo zúčastniť sa na zasadnutí 
odborovej komisie a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným bodom.  

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

(5)  Odborová komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina jej členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných členov komisie. Odborová komisia hlasuje verejne, ak sa komisia 
neuznesie inak.  

(6)  Predseda odborovej komisie môže rozhodnúť, že hlasovanie členov komisie sa 
uskutoční mimo zasadnutia odborovej komisie (dištančné hlasovanie). Dištančné 
hlasovanie sa realizuje prostredníctvom vhodných elektronických prostriedkov 
umožňujúcich identifikáciu spôsobu hlasovania jednotlivých členov komisie. Tajomník 
komisie oboznámi členov komisie s predmetom dištančného hlasovania, spôsobom jeho 
realizácie a lehotou, v ktorej sa má zrealizovať, a to prostredníctvom elektronickej 
správy. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny  všetkých členov 
odborovej komisie s navrhovaným uznesením. V prípade, ak niektorý člen komisie sa 
v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s navrhovaným uznesením.  

(7)  Zo zasadnutí odborovej komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda 
odborovej komisie a tajomník. Zápisnica sa bezodkladne doručí všetkým členom 
komisie, dekanovi a prodekanovi, do pôsobnosti ktorého patrí doktorandské štúdium. 
O dištančnom hlasovaní sa taktiež spisuje zápisnica. 

 
Čl. 6  

Záverečné ustanovenia 
 
(1)  Odborová komisia zriadená predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa 

považuje za odborovú komisiu podľa tohto predpisu. Funkčné obdobie predsedu 
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odborovej komisie zriadenej predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu začína 
plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu.  

(2)  Tento štatút prerokovala odborová komisia dňa 17.09. 2020 a schválila vedecká rada 
fakulty dňa 06.10. 2020. 

(3)  Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.  
 
V Košiciach dňa 8. októbra 2020 
 
 
 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 
        predseda vedeckej rady 


