
Opatrenie dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 
1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné 
komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací 
poriadok  
 
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 len „zákon“) a podľa čl. 4 
vyhlášky dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2013 
o doktorandskom štúdiu, schválenej Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty (ďalej len „AS PF TU“) dňa 30. mája 2013 (ďalej len „vyhláška 
o doktorandskom štúdiu“) v znení zmien a doplnkov vyhlášky o doktorandskom štúdiu 
schválených AS PF TU dňa 5. februára 2015, dekanka Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty (ďalej len „dekan“ a „fakulta“) vydáva toto opatrenie, ktorým sa zriaďuje 
odborová komisia pre doktorandské štúdium a subodborové pracovné komisie pre 
doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok.  
 

 
Prvá časť 

Postavenie a pôsobnosť odborovej komisie 
 

Čl. 1  
Základné ustanovenia 

 

1. Odborová komisia na fakulte sa zriaďuje pre študijný odbor, v rámci ktorého sa na fakulte 
uskutočňuje aspoň jeden akreditovaný doktorandský študijný program podľa § 54 zákona.  

2. Odborová komisia na fakulte sa zriaďuje pre tieto študijné odbory podľa vyhlášky č. 
244/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave 
študijných odborov Slovenskej republiky:  Študijný odbor „30. Právo“.  

 
Čl.  2 

Poslanie a pôsobnosť odborovej komisie 
 

1. Odborová komisia je orgánom fakulty, ktorý sleduje, koordinuje a hodnotí študijnú a 
vedeckú úroveň doktorandského štúdia v akreditovanom  doktorandskom študijnom odbore 
uskutočňovanom na fakulte. Pôsobnosť odborovej komisie upravuje vyhláška 
o doktorandskom štúdiu a toto opatrenie.  

2. Odborová komisia najmä: 

a)  sleduje a najmenej raz za akademický rok vyhodnocuje úroveň doktorandského štúdia 
v akreditovanom študijnom odbore, 

b) predkladá písomné vyhodnotenie úrovne doktorandského štúdia uskutočňovaného na 
fakulte dekanovi s vecnými návrhmi a odporúčaniami k obsahu, metodike, formám 



a organizácii doktorandského štúdia, pričom návrhy a odporúčania odborovej komisie majú 
odporúčací charakter, 
c) navrhuje dekanovi fakulty témy dizertačných prác,  
d) zabezpečuje odbornú časť prijímacieho konania na doktorandské štúdium, 
e)  vyjadruje súhlas s témou dizertačnej práce navrhnutej uchádzačom na základe odporúčania 
subodborovej pracovnej komisie,  
f)  schvaľuje študijný plán doktoranda na základe odporúčania subodborovej pracovnej 
komisie, 
g)  organizuje ročné hodnotenie doktoranda,  
h)  sleduje a hodnotí dosiahnuté výsledky doktoranda za predchádzajúci úsek štúdia a 
rozhodne o navrhnutom spresnení študijného plánu na základe odporúčania subodborovej 
pracovnej komisie, 
ch)  schvaľuje obsah a rozsah písomnej časti dizertačnej skúšky,  
i) navrhuje a schvaľuje predsedu a členov skúšobnej komisie pre dizertačné skúšky, ktorých 
vymenúva dekan fakulty, 
j)  schvaľuje oponenta nepublikovaných písomných prác doktoranda, ktoré doktorand 
predložil v rámci písomnej časti dizertačnej skúšky,  
k) vyjadruje sa k možnosti predložiť dizertačnú prácu v inom ako štátnom jazyku,  
l) vyjadruje sa k možnosti vykonať obhajobu dizertačnej práce v inom ako štátnom jazyku,  
m) rozhoduje o povolení obhajoby dizertačnej práce po splnení stanovených podmienok,  
n) schvaľuje návrh školiteľa na vymenovanie oponentov dizertačnej práce, 
o) navrhuje a schvaľuje predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce. 
 

Čl. 3 
Zloženie odborovej komisie 

 

1. Odborová komisia pozostáva najmenej z piatich členov. Najmenej dvaja členovia 
odborovej komisie nie sú kmeňovými zamestnancami fakulty, pričom najmenej jeden z nich 
je zahraničným odborníkom. 

2. Členmi odborovej komisie pre akreditovaný študijný odbor môžu byť profesori, hosťujúci 
profesori, docenti, doktori vied a vedeckí pracovníci, ktorým bol priznaný vedecký 
kvalifikačný stupeň I. alebo IIa.  

 
Čl. 4 

Vymenovanie a odvolanie členov odborovej komisie 
 

1. Členov odborovej komisie vymenováva a odvoláva dekan fakulty.  

2. Výber členov odborovej komisie sa uskutočňuje tak, aby ich odborná profilácia pokrývala 
akreditované doktorandské študijné programy na fakulte. Členom odborovej komisie je 
spravidla predseda subodborovej pracovnej komisie podľa čl. 9 ods. 5 tohto opatrenia alebo 
garant akreditovaného doktorandského študijného programu na fakulte. Na účely podľa tohto 
odseku sa doktorandské študijné programy v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia 
rovnakého zamerania posudzujú ako jeden doktorandský študijný program.  



3. Riadiacim a výkonným orgánom odborovej komisie je jej predseda, ktorý je členom 
odborovej komisie a je volený a odvolávaný členmi odborovej komisie nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých členov komisie. Osoba navrhnutá za predsedu komisie nie je vo 
vlastnej personálnej veci oprávnená hlasovať. 

 
Druhá časť 

Príprava rokovania, rokovanie a rozhodovanie odborovej komisie 
 

Čl. 5 
Zvolanie zasadnutia 

 

1. Zasadnutie odborovej komisie zvoláva predseda odborovej komisie, počas jeho 
neprítomnosti poverený člen odborovej komisie. Zasadnutie odborovej komisie sa zvoláva a 
uskutočňuje podľa potreby, najmenej raz za akademický rok. Zasadnutie odborovej komisie 
sa zvoláva písomne prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov najneskôr 
10 kalendárnych dní pred dňom jej zasadnutia. 

2. Predseda odborovej komisie alebo počas jeho neprítomnosti ním poverený člen odborovej 
komisie je povinný zvolať odborovú komisiu vždy, ak o to požiada písomne dekan, príslušný 
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium alebo aspoň traja členovia 
komisie. Zasadnutie sa musí uskutočniť do 15 kalendárnych dní od podania žiadosti a zvoláva 
sa najneskôr 5 kalendárnych dní pred dňom jej zasadnutia. 

 
Čl. 6 

Program zasadnutia 
 

1. Program zasadnutia odborovej komisie určuje predseda odborovej komisie alebo v jeho 
neprítomnosti ním poverený člen odborovej komisie.  

2. Odborová komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sú zaslané 
členom komisie elektronickými prostriedkami spolu s programom zasadnutia v lehote podľa 
čl. 5 tohto opatrenia.  

 
Čl. 7 

Základné zásady rokovania 
 

1. Zasadnutie odborovej komisie vedie jej predseda alebo ním poverený člen odborovej 
komisie.   

2. Odborová komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov.  

3. Zasadnutia odborovej komisie sú neverejné. Dekan alebo ním poverený prodekan sa 
v prípade, ak nie sú členmi komisie, môžu zúčastniť zasadnutia komisie s hlasom poradným. 



4. Zo zasadnutia odborovej komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje 
príslušný referent pre doktorandské štúdium, podpisuje ju predseda komisie alebo poverený 
člen komisie.  

 
Čl. 8 

Rozhodovanie odborovej komisie 
 

1. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 
odborovej komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.  

2. Ak spôsob hlasovania nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 
interných predpisov fakulty alebo univerzity, hlasuje sa spravidla verejne, ibaže odborová 
komisia rozhodne inak. Návrh na tajné hlasovanie môže podať ktorýkoľvek z členov 
odborovej komisie, pri rozhodovaní o tajnom hlasovaní sa postupuje podľa ods. 1 tohto 
článku. 

3. V odôvodnených prípadov môže odborová komisia na základe rozhodnutia predsedu 
komisie rozhodovať aj formou hlasovania per rollam. Za počet prítomných členov odborovej 
komisie sa pri hlasovaní per rollam považuje celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov. 
Ustanovenie ods. 1 tohto článku týmto nie je dotknuté.  

 
Tretia časť 

Subodborové pracovné komisie 
 

Čl. 9 
Účel a poslanie subodborových pracovných komisií 

 

1. Zriaďujú sa subodborové pracovné komisie odborovej komisie. Subodborová pracovná 
komisia je poradným a iniciatívnym orgánom odborovej komisie, ktorý sleduje a vyhodnocuje 
odbornú úroveň štúdia v akreditovanom doktorandskom študijnom programe v rámci 
akreditovaného študijného odboru na fakulte. Na účely podľa tohto článku sa doktorandské 
študijné programy v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia rovnakého zamerania 
posudzujú ako jeden doktorandský študijný program.  

2. Subodborová pracovná komisia má minimálne troch členov, pričom jej členmi sú spravidla 
osoby garantujúce odbornú úroveň štúdia v príslušnom akreditovanom doktorandskom 
študijnom programe v rámci akreditovaného študijného odboru na fakulte. 

3. Subodborová pracovná komisia predkladá odborovej komisii svoje podnety, návrhy a 
odporúčania na rozhodnutia a opatrenia v rozsahu pôsobnosti odborovej komisie vo vzťahu k 
akreditovanému doktorandskému študijnému programu, pre ktorý bola zriadená. Podnetmi, 
návrhmi a odporúčaniami subodborovej pracovnej komisie nie je odborová komisia viazaná.  

4. Členov subodborovej pracovnej komisie vymenúva a odvoláva dekan. Člen subodborovej 
pracovnej komisie jedného študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia môže 



byť súčasne členom subodborovej pracovnej komisie pre iný študijný program tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia.  

5. Riadiacim a výkonným orgánom subodborovej pracovnej komisie je jej predseda. Predsedu 
subodborovej pracovnej komisie vymenúva a odvoláva dekan.  

 
Čl. 10  

Rokovací poriadok subodborovej pracovnej komisie 
 

1. Na zasadnutia a na rozhodovanie subodborovej pracovnej komisie sa primerane vzťahuje 
druhá časť tohto opatrenia. 

2. Zasadnutia subodborovej pracovnej komisie sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 
dvakrát za akademický rok.  

 
Štvrtá časť 

 
Čl. 11  

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Odborové komisie zriadené podľa čl. 4 vyhlášky o doktorandskom štúdiu a menované 
dekanom PF TU v Trnave sa ku dňu účinnosti tohto opatrenia transformujú na subodborové 
pracovné komisie podľa čl. 9 tohto opatrenia. Členovia odborových komisií podľa 
predchádzajúcej vety sa odo dňa účinnosti tohto opatrenia stávajú členmi subodborových 
pracovných komisií podľa čl. 9 ods. 2 tohto opatrenia; tým nie je dotknutá pôsobnosť dekana 
podľa čl. 9 ods. 4 tohto opatrenia vymenúvať a odvolávať členov subodborovej pracovnej 
komisie. Predsedovia odborových komisií podľa prvej vety tohto odseku sa odo dňa účinnosti 
tohto opatrenia stávajú predsedami subodborových pracovných komisií podľa čl. 9 ods. 5 
tohto opatrenia; tým nie je dotknutá pôsobnosť dekana podľa čl. 9 ods. 5 druhá veta opatrenia 
vymenúvať a odvolávať predsedu subodborovej pracovnej komisie. Na účely čl. 11 ods. 2, čl. 
13 ods. 1, čl. 14 ods. 5 a čl. 18 ods. 2 vyhlášky o doktorandskom štúdiu sa za predsedu 
odborovej komisie považuje aj predseda subodborovej pracovnej komisie v príslušnom 
študijnom programe a za ďalšieho člena odborovej komisie sa považuje aj člen subodborovej 
pracovnej komisie v príslušnom študijnom programe. 

2. Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. novembra 2019.  

 
 
V Trnave 15. novembra 2019 
 
 
      prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  
        dekanka fakulty 


