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S m e r n i c a 

určujúca činnosť odborovej komisie  

 

 

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona) § 54, ods.17 a Vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a m 

smernicu určujúcu činnosť odborových  komisií študijných odborov doktorandského štúdia 

realizovaného na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 

 

Článok 1 

 

1. Odborová komisia (ďalej OK) zriadená podľa Smernice o zriaďovaní odborovej                                        

komisie  v pôsobnosti FBP SPU v Nitre v zmysle § 54 ods. 17 zákona , sleduje a hodnotí  

doktorandské štúdium v danom študijnom odbore. 

2. OK sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v priebehu prípravy, realizácie a riadneho 

skončenia  každého individuálneho študijného plánu (IŠP) doktoranda (§ 54 ods. 3 

zákona). 

Článok 2 

Príprava štúdia 

 

1. Školitelia (§ 54 ods. 4 zákona), podľa pokynov vedecko-výskumného  oddelenia 

Dekanátu  FBP zašlú navrhované témy dizertačných prác s ich krátkou anotáciou (max. 

10 riadkov)   predsedovi OK. 

2. Predseda OK, na základe vyjadrenia aspoň 2 členov OK rozhodne, či odporučí dekanovi  

návrh zverejniť. Berie do úvahy aktuálnosť témy vednej oblasti a plán rozvoja vedecko-

výskumnej činnosti pracoviska. 

3. Predsedom skúšobnej komisie na prijímacej skúške je spravidla predseda OK. Ďalšími 

členmi sú odborníci z odboru vo funkcii profesora alebo docenta, školiteľ navrhujúci 

tému dizertačnej práce je členom skúšobnej komisie. V prípade témy vypísanej externou 

vzdelávacou inštitúciou, je členom komisie odborník s vedeckou hodnosťou DrSc., 

alebo akademickým titulom PhD., delegovaný predstaviteľom tejto inštitúcie. 

4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium (§ 57 ods. 1 zákona) schvaľuje akademický senát 

FBP. Úlohou prijímacej skúšky je overiť schopnosti uchádzača na štúdium. 

5. Skúšobná komisia hodnotí priebeh prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. 

6. V prípade viacerých uchádzačov o rovnakú tému dizertačnej práce, komisia uvedie 

poradie úspešnosti podľa výsledku prijímacej skúšky. 

7. Školiteľ do jedného mesiaca  od začiatku štúdia doktoranda predloží OK na schválenie 

individuálny študijný plán doktoranda. 



8. OK sa vyjadrí k individuálnemu študijnému plánu doktoranda najneskôr do 21 dní po 

jeho obdržaní. V prípade neschválenia, uvedie OK pripomienky, ku ktorým školiteľ 

bezodkladne zaujme stanovisko. 

 

Článok 3 

Realizácia štúdia 

 

1. OK raz ročne (čl. 8, ods. 2 Smernice pre realizáciu doktorandského štúdia na FBP SPU 

v Nitre) hodnotí priebeh štúdia doktorandov v študijných programoch študijného odboru 

OK, pričom sa zameriava na plnenie úloh študijnej a vedeckej časti programu. 

2. OK navrhuje dekanovi oblasti ústnej časti dizertačnej skúšky (čl. 9 ods. 6 Smernice pre 

realizáciu doktorandského štúdia na FBP SPU v Nitre) najneskôr 1 mesiac pred konaním 

dizertačnej skúšky. 

3. OK, na základe návrhu školiteľa, sa vyjadruje k zmenám v IŠP študenta. 

 

Článok 4 

Riadenie skončenia štúdia 

 

1. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej 

skúšky a obhajoba dizertačnej práce (§ 54 ods. 3 zákona). 

2. Úlohu OK pri príprave obhajoby a obhajobe dizertačnej práce upravuje čl. 12, ods. 2 

a,b,c, Smernice pre realizáciu doktorandského štúdia na FBP SPU v Nitre.  

3. Priebeh obhajoby upravuje čl. 13 Smernice pre realizáciu doktorandského štúdia na FBP 

SPU v Nitre. 

 

Článok 5 

 

1. Činnosť OK je upresnená  Rokovacím poriadkom OK, ktorý vydáva dekan po schválení 

vo Vedeckej rade fakulty. 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade FBP v Nitre 

23.04.2015 

 
  

 

 

 

 

       prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.                                                                                                  

dekan FBP SPU v Nitre        

 


