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ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK 
ODBOROVEJ KOMISIE DOKTORANDSKÉHO 

ŠTÚDIA FAKULTY ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V KOŠICIACH  
  

P R V Á Č A S Ť 
 

ÚVOD 
 

§1  
Základné ustanovenie 

 
Odborová komisia (ďalej len OK) Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach je komisiou zriadenou podľa §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) a podľa 

vnútorného predpisu Technickej univerzity 

v Košiciach „Zásady organizácie, hodnotenia a 

ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia 

odborových komisií doktorandského štúdia na 

Technickej univerzite v Košiciach“ (ďalej len zásady) 

pre študijné odbory doktorandského štúdia  

uskutočňované na Fakulte elektrotechniky 

a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 

(ďalej len FEI).  

.  

 
D R U H Á Č A S Ť 

 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 
§2  

Pôsobnosť odborovej komisie 
 
(1) Odborová komisia (ďalej len OK)  v zmysle ods. 

17 § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

zákon) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium.  Jej 

zriadenie a činnosti v  priebehu prípravy, realizácie 

a riadneho skončenia každého individuálneho plánu 

doktoranda (ods. 3 § 54 zákona), upravujú „Zásady 

organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského 

štúdia a zásady zriadenia odborových komisií 

doktorandského štúdia na Technickej univerzite v 

Košiciach“ 
(2) OK sa v prípade potreby môže deliť na pracovné  

komisie odborovej komisie, spravidla ak v rámci 

odboru je viac študijných programov. Delenie je 

v kompetencii OK. 
(3) Činnosť OK riadi jej predseda. 
(4) Agendu komisie vedie tajomník, ktorý nemusí byť 

jej členom. V tomto prípade nemá práva a povinnosti 

člena komisie.  

 
§3  

Vymenovanie a odvolanie členov a predsedu 
komisie 

 

(1) Členmi OK v študijnom odbore môžu byť 

dekanom menovaní významní odborníci, ktorí pôsobia 

alebo pôsobili v študijnom odbore s vedecko-

pedagogickým titulom profesor alebo docent, 

pracovníci s akademickými titulmi PhD., alebo 

kvalifikovaní odborníci z praxe, ktorým boli udelené 

tieto tituly aj s ohľadom na ods. 3 § 110 zákona. 

(2) Garanti a spolugaranti študijných programov 

študijného odboru sú členmi OK daného študijného 

odboru.  

(3) Ak sa na uskutočňovaní študijného programu 

podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, vedúci 

vedecko-pedagogického pracoviska postúpi dekanovi 

FEI aj návrhy členov OK zamestnancov v pracovnom 

pomere na ustanovenú dobu v externej vzdelávacej 

inštitúcii. 
(4) Členov OK v akreditovaných študijných odboroch 

doktorandského štúdia vymenúva a odvoláva dekan 

FEI TU v Košiciach (ďalej len dekan) po schválení vo 

Vedeckej rade FEI TU v Košiciach (§ 2 ods. 2 zásad)  

spravidla na päť rokov. V odôvodnených prípadoch 

môže dekan funkčné obdobie v komisií predĺžiť 

najviac o 1 rok.  

(5) Menovacie dekréty členov OK odovzdá členom 

OK na prvom zasadnutí OK do 1 mesiaca po schválení 

vo VR FEI dekan. Na prvom zasadnutí prebehne 

voľba predsedu OK z členov OK.   

(6) Výkon funkcie členov a predsedu OK zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie 

adresovanej dekanovi, 

c) odvolaním podľa ods. 4 tohto paragrafu. 

 

§ 4 
Pôsobnosť predsedu komisie 

 
(1) Predseda komisie najmä 

a) zastupuje komisiu navonok, 

b) riadi a koordinuje činnosť komisie, 

c) zvoláva a riadi zasadnutia komisie. 

(2) Predseda komisie môže delegovať svoje 

kompetencie iným členom komisie. Delegovanie 

kompetencií sa vykonáva písomnou formou po 

prerokovaní v komisii. Rozhodnutie o delegovaní 

kompetencií sa doručí dekanovi, členom komisie a 

vedúcim vedecko-pedagogických pracovísk garantu-

júcich vzdelávanie v odbore. 

 
§5  

Práva a povinnosti členov komisie 
 

(1) Člen komisie má právo informovať sa a vyjadriť 

k priebehu uskutočňovania sa každého individuálneho 

študijného plánu doktoranda.  

(2) Člen komisie je povinný zúčastňovať sa práce 

a zasadnutí komisie. Funkcia člena komisie je 

nezastupiteľná. 

(3) Členovia komisií sú menovaní do 

• prijímacích komisií,  

• komisií pre dizertačné skúšky, 
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• komisií pre obhajoby dizertačných prác. 

 
 

TRETIA ČASŤ  
 

ROKOVACÍ  PORIADOK 
 

§6 
Zasadnutie komisie 

 
(1) Zasadnutie a rokovanie OK písomne zvoláva, 

spravidla 2 týždne  pred termínom,  a vedie jej 

predseda (resp. ním poverený podpredseda OK), ktorý 

určuje aj jeho program.  

(2) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné 

aspoň 2/3 jej členov.  

(3) Návrhy členov a uznesenia komisie sa prijímajú 

verejným hlasovaním. Komisia v jednotlivých 

prípadoch rozhodne o spôsobe hlasovania.  

(4) Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak kladne hlasovala 

väčšina členov komisie.  

(5) Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý 

dostanú všetci členovia komisie. Ukladá sa v sídle 

komisie a archivuje 10 rokov.  

(6) V prípade potreby môže byť v rámci činnosti 

komisie zorganizované korešpondenčné hlasovanie. 

(7) Rokovanie komisie je neverejné. 

 
 

Š T V R T Á Č A S Ť 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) FEI vytvára na činnosť komisie primerané 

podmienky. 

(2) Zoznamy študijných odborov, študijných 

programov a členov OK sa na FEI aktualizujú 

a zverejňujú raz za semester. 

(3) Organizačný a rokovací poriadok OK 

doktorandského štúdia na FEI nadobúda účinnosť 

dňom podpisu Dekana FEI.  

 

 

 

 

 

Košice 11.3. 2010 

 

 

 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

dekan FEI TU v Košiciach 

 
 


