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Smernica dekana FF KU o odborových komisiách doktorandského štúdia 
 

V zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), smernice 
dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku zo dňa 1. marca 2013 (ďalej len „smernica dekana o doktorandskom štúdiu“) 
a v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, vzťahujúcimi sa na doktorandské štúdium, vydávam túto smernicu:   
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Doktorandský študijný program (ďalej len „doktorandské štúdium“) je študijný program 
tretieho stupňa. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „fakulta“) 
poskytuje doktorandské štúdium v  registrovaných študijných odboroch podľa akreditovaných 
študijných programov. Fakulta môže zabezpečovať doktorandské štúdium v rámci spoločných 
študijných programov. 
 
 (2) Odborová komisia doktorandského štúdia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium 
príslušného študijného odboru. Fakulta sa môže dohodnúť s inou fakultou alebo externou 
vzdelávacou inštitúciou, že zriadi spoločnú odborovú komisiu (ďalej len „odborová 
komisia“). Ak sa doktorandské štúdium poskytuje v spolupráci s externou vzdelávacou 
inštitúciou, má táto inštitúcia v odborovej komisii primerané zastúpenie. 
 
(3) Členov odborovej komisie navrhuje garant príslušného študijného programu. Vymenúva 
ich dekan po schválení vedeckou radou fakulty. Odborová komisia pozostáva z garanta 
a spolugarantov príslušného študijného programu a najmenej dvoch ďalších členov. Najmenej 
jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor, vedecký titul doktor 
vied alebo musí byť výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. 
Ďalšími členmi môžu byť docenti, pracovníci s akademickým titulom PhD., ArtD., titulom 
ThDr. (alebo starším ekvivalentom – CSc., Dr.), výskumne a publikačne pôsobiaci 
v príslušnom alebo príbuznom odbore štúdia. Členstvo v odborovej komisii vzniká 
vymenovaním dekanom a členstvo zaniká úmrtím, vzdaním sa alebo aktualizáciou zloženia 
príslušnej odborovej komisie vo vedeckej rade fakulty. Okrem týchto prípadov zániku 
členstva v odborovej komisii, má dekan právo ukončiť členstvo v odborovej komisii, ak člen 
odborovej komisie, ktorý bol zamestnaný na FF KU na ustanovený pracovný čas, prestal byť 
zamestnancom FF KU na ustanovený pracovný čas.  
 
(4)  Spôsob práce a rozhodovania odborovej komisie usmerňuje jej predseda. Členovia 
odborovej komisie volia predsedu zo svojich členov, pričom predseda odborovej komisie 
musí byť zamestnancom fakulty na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak predsedovi 
odborovej komisie zanikne členstvo podľa článku I ods. 3 tejto smernice alebo je predseda 
odborovej komisie práceneschopný viac ako dva mesiace, dekan má právo zastúpiť ho a 
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usmerňovať spôsob práce a rozhodovania odborovej komisie, najdlhšie však na obdobie 6 
mesiacov. Dekan zastupujúci predsedu odborovej komisie nemá hlasovacie právo. 

 
Článok II. 

Pôsobnosť odborovej komisie 
 
(1) Prijímacia skúška. Skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej 
troch členov. Prijímacia komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na 
návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača 
na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj 
zástupca externej vzdelávacej inštitúcie. 
 
(2) Študijný plán. Školiteľ zostavuje individuálny študijný plán doktoranda a predkladá ho 
na schválenie predsedovi odborovej komisie a po jej schválení dekanovi. 
  
(3) Dizertačná skúška. Skúška sa koná pred komisiou, ktorej predsedu a ďalších členov 
komisie vymenúva a predmety ústnej časti skúšky určuje dekan na základe návrhu odborovej 
komisie. 
 
(4) Obhajoba dizertačnej práce.  
a) Po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce postúpi dekan do 15 dní žiadosť 
doktoranda spolu s dizertačnou prácou, ktorá obsahuje náležitosti podľa III. časti čl. 10 
smernice dekana  o doktorandskom štúdiu odborovej komisii. Odborová komisia sa do 30 dní 
vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá svojou úrovňou a formou požiadavkám a či ju 
odporúča na obhajobu. Ak je stanovisko odborovej komisie kladné, súčasne navrhne dekanovi 
zloženie komisie na obhajobu a oponentov. Pri návrhu oponentov môže odborová komisia 
vychádzať z návrhu školiteľa. 
 
b) Ak má predložená dizertačná práca medziodborovú povahu, dekan predloží žiadosť 
a dizertačnú prácu doktoranda podľa III časti., čl. 11 ods.1 smernice dekana  o doktorandskom 
štúdiu na vyjadrenie odborovej komisii v tom odbore, v ktorom majú dosiahnuté výsledky 
predloženej práce znamenať hlavný prínos a v ktorom bude doktorandovi udelená hodnosť 
PhD. Táto odborová komisia navrhne za členov komisie na obhajobu dizertačnej práce a 
oponentov aj zástupcov ďalšieho odboru alebo odborov, do ktorého alebo ktorých dizertačná 
práca významne zasahuje, a to po dohode s príslušnou odborovou komisiou. 
 
c) Ak vecne príslušná odborová komisia zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby 
dizertačnej práce alebo samotná dizertačná práca nespĺňa náležitosti III časti. čl. 9 alebo 10 
smernice o doktorandskom štúdiu, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote 
odstránil. 
 
d) Ak odborová komisia zistí, že dizertačná práca nespĺňa náležitosti podľa III časti. čl. 10  
smernice dekana  o doktorandskom štúdiu, odporučí sa doktorandovi, aby vzal dizertačnú 
prácu späť. Ak doktorand nesúhlasí s týmto jej stanoviskom, odborová komisia navrhne 
dekanovi obhajobu dizertačnej práce uskutočniť. 
 
e) Dekan najneskôr do 30 dní, po tom ako obdržal vyjadrenie odborovej komisie, vymenuje 
predsedu komisie na obhajobu dizertačnej práce, jej ďalších členov a oponentov. 
Vymenovaným oponentom zašle dizertačnú prácu spolu so žiadosťou o vypracovanie 
posudku. 
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f) Dekan bezodkladne písomne pozve na obhajobu jej účastníkov - členov odborovej komisie 
aj komisie na obhajobu, oponentov, školiteľa a doktoranda - a zverejní oznam o jej konaní, 
ako aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa záujemcovia môžu oboznámiť 
s dizertačnou prácou, na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu. 
 
g) Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu odborovej komisie, ktorý môže vychádzať 
z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v  odbore alebo špecializácii 
odboru doktorandského štúdia, z ktorých iba jeden môže byť pracovníkom tej istej inštitúcie. 
 
h) Komisia pre obhajobu dizertačnej práce pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov 
a oponentov. Predseda a najmenej dvaja členovia sa určujú spomedzi členov odborovej 
komisie. Na obhajobe sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, bez práva hlasovať. V jednom dni 
sa môžu konať pred tou istou komisiou najviac štyri obhajoby. 
 
i) Obhajobu vedie predseda komisie pre obhajobu, vo výnimočnom prípade môže vedením 
obhajoby poveriť iného člena komisie pre obhajobu, ktorý je súčasne členom odborovej 
komisie. Oponent ani školiteľ obhajobu nevedú, ani keď sú členmi odborovej komisie. 
 
 
(5) Zmena formy doktorandského štúdia  
a) O zmenách formy doktorandského štúdia rozhoduje dekan na základe žiadosti doktoranda a 
po vyjadrení školiteľa a odborovej komisie. 
 
(b) Pri zmene študijného programu môže dekan na základe odporúčania odborovej komisie 
rozhodnúť o uznaní dizertačnej skúšky doktoranda a predmetov študijnej časti, ktoré 
absolvoval pred touto zmenou. 
 

Článok III. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto smernica upravuje tvorbu a pôsobenie odborových komisií doktorandského štúdia 
všetkých študijných odborov, v ktorých má fakulta akreditované doktorandské štúdium. 
 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa zrušujú: smernica dekana o odborovej 
komisii doktorandského štúdia pre odbor slovenské dejiny, smernica dekana o odborovej 
komisii doktorandského štúdia pre odbor systematická filozofia, smernica dekana o odborovej 
komisii doktorandského štúdia pre odbor teória a dejiny žurnalistiky, smernica dekana FF KU 
o odborových komisiách doktorandského štúdia zo dňa 1. marca 2013, smernica dekana FF 
KU o odborových komisiách doktorandského štúdia zo dňa 8. septembra 2014 a smernica 
dekana FF KU o odborových komisiách doktorandského štúdia zo dňa 5. februára 2016. 
  
(3) Táto smernica  nadobúda účinnosť od 19. mája 2020. 
 
 
 
 
 
V Ružomberku dňa 19. mája 2020     doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 
CZ 743/2020 FF      dekan FF KU v Ružomberku 
 


