Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Bratislava 29. novembra 1995
Číslo: 2417/1995-163 a 2995/1997-163-ÚP

Organizačný poriadok
Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva SR
schválený príkazom ministra č. 5/1996 dňa 31.1.1996
a D o p l n o k k Organizačnému poriadku SKVH MŠ SR z 1.7.1997
Prvá časť
Čl. 1
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky je
odborným poradným orgánom ministra školstva Slovenskej republiky podľa Čl. 3 ods. 2
Organizačného poriadku Ministerstva školstva Slovenskej republiky na riešenie otázok
týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností.
Čl. 2
1. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej
len "Komisia") má 21 členov. Tvoria ju predseda, traja podpredsedovia, vedecký tajomník a
ďalší členovia, ktorých vymenováva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky po
prerokovaní s Predsedom Slovenskej akadémie vied a predsedom Rady vysokých škôl.
2. Do funkcie predsedu a podpredsedov Komisie vymenuje minister kandidáta z členov
Komisie. Návrhy na predsedu a podpredsedov podávajú členovia Komisie po hlasovaní
nadpolovičnou väčšinou členov.
3. Členovia Komisie sú menovaní z radov vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov
vysokých škôl Slovenskej republiky a vedeckých ústavov pracovníkov Slovenskej akadémie
vied a iných vedecko-výskumných pracovísk, ktorí sú významnými vedeckými osobnosťami
uznávanými doma i v zahraničí. Majú vedeckú hodnosť doktora vied, "DrSc." alebo vedeckopedagogický titul profesor, "Prof." Pri menovaní členov Komisie sa prihliada na štruktúru
vedných odborov, na početné a regionálne zastúpenie vedeckej komunity na vysokých
školách, v Slovenskej akadémii vied i v rezortných výskumných ústavoch.
4. Funkčné obdobie vymenovaných funkcionárov a členov Komisie je určené na dobu 5 rokov
a končí sa spravidla k 31. máju posledného funkčného obdobia. Člen Komisie môže byť
vymenovaný najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia. Členstvo v Komisii môže tiež
zaniknúť vzdaním sa člena, odvolaním, viac ako ročnou práceneschopnosťou alebo pobytom
v zahraničí, smrťou a pod..
5. V kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie Komisie, vyzve predseda Komisie
do 31. januára rektorov vysokých škôl a predsedu SAV a riaditeľov rezortných výskumných
ústavov, aby predložili do 31. marca ministrovi školstva Slovenskej republiky návrhy na
členov Komisie na ďalšie funkčné obdobie.

Čl. 3
Pôsobnosť Komisie
1. Do pôsobnosti Komisie v súlade so zákonom SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností
a o štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a predpismi podľa neho
vydanými najmä vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
v znení zmien a doplnkov vykonaných vyhláškou SKVH č. 302/1990 Zb. patrí:
a) usmerňovať a koordinovať činnosť orgánov pri udeľovaní vedeckých hodností,
b) dozerať na vysokú úroveň uchádzačov o udelenie vedeckých hodností a zabezpečiť jej
jednotné posudzovanie,
c) zhromažďovať skúsenosti získané pri udeľovaní vedeckých hodností a na tomto základe
pripravovať návrhy na zdokonalenie spôsobu udeľovania vedeckých hodností,
d) podieľať sa na príprave návrhov zákonov Národnej rady Slovenskej republiky a všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich udeľovanie vedeckých hodností,
e) predkladať ministrovi návrhy na zrušenie chybného rozhodnutia orgánu oprávneného
rozhodovať o udelení vedeckej hodnosti na základe oprovného prostriedku a v odôvodnených
prípadoch aj z vlastného podnetu.
Druhá časť
Čl. 4
Úlohy Komisie
Na skvalitnenie úrovne dizertačných prác Komisia plní najmä tieto úlohy:
a) predkladá návrhy na udelenie oprávnenia zriaďovať komisie pre obhajoby kandidátskych
dizertačných prác (ďalej len "KDP"),
b) určuje pri návrhoch na udelenie oprávnenia podľa písm. a), ktoré vedecké orgány sú
oprávnené zriaďovať komisie pre obhajoby KDP samostatne a ktoré spoločne,
c) predkladá návrhy na odňatie oprávnenia zriaďovať komisie pre obhajoby KDP orgánom
uvedeným v § 3 ods. 1 až 3 vyhl. SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých
hodností v znení mien a doplnkov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. (ďalej len
"vyhláška"),
d) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimku z ustanovenej zásady o zložení Komisie pre
obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií (§ 3 ods. 7 a § 4 ods. 3 vyhlášky),
e) predkladá návrhy na určenie orgánov, oprávnených rozhodovať o udelení vedeckej
hodnosti podľa § 5 ods. 1 vyhlášky,
f) schvaľuje podľa § 23 ods. 1 vyhlášky oponentov pre obhajoby doktorských dizertačných
prác (ďalej len DDP).
Čl.5
Na zvyšovanie odbornej a vedeckej kvalifikácie uchádzačov o vedecké hodnosti sa
Komisia vyjadruje:
a) k návrhom na povolenie obhajoby KDP verejnou vedeckou rezpravou uchádzačovi, ktorý
nie je profesorom, docentom alebo pracovníkom, ktorému bol priznaný vedecký kvalifikačný
stupeň I alebo IIa (§ 33 ods. 2 vyhlášky),
b) k návrhom na udelenie vedeckej hodnosti pracovníkom bez vysokoškolského vzdelania (§
7 ods. 2 zákona),

c) k návrhu na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied (§ 9 zákona a § 41 ods. 2
vyhlášky).
Čl. 6
Na zabezpečenie zákonnosti Komisia najmä:
a) dozerá na zachovávanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
všetkými orgánmi, poverenými úlohami pri udeľovaní vedeckých hodností,
b) vyžaduje informácie o príčinách zistených nedostatkov a dáva podnety na odstránenie
nedostatkov,
c) ak zistí pri rozhodovaní o odvolaní, že sa v konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
nesplnili podstatné vecné alebo formálne náležitosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok
konania, navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia a nariadi nové konanie pred orgánom
oprávneným rozhodovať o udelení vedeckej hodnosti alebo aj novú obhajobu pred komisiou
pre obhajoby (§ 37 ods. 1 vyhlášky),
d) predkladá ministrovi návrh na rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu komisie pre
obhajoby DDP a v konaní o obhajobe KDP o odvolaní proti orgánu oprávnenému zriaďovať
komisie pre obhajoby KDP v prípadoch, keď tento orgán rozhodol v prvom stupni (§ 51 ods.
2 vyhlášky),
e) preskumáva rozhodnutia o udelení vedeckých hodností na základe sťažností alebo
oznámenia a návrh na riešenie predkladá ministrovi (§ 38 vyhlášky),
f) preskumáva mimo odvolacieho konania právoplatné rozhodnutia o udelení vedeckej
hodnosti (§ 39 vyhlášky) a predkladá návrh na rozhodnutie ministrovi.
Čl. 7
Na zdokonaľovanie spôsobu udeľovania vedeckých hodností Komisia najmä:
a) zhromažďuje poznatky z konania pri udeľovaní vedeckých hodností, ktoré získava z
výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti, z oznámení o obhajobách dizertácií a z oznámení o
udelení vedeckých hodností ako aj z iných informácií;
b) o výsledkoch svojej činnosti oboznamuje ministra formou zápisníc;
c) s výsledkami hodnotenia Komisie a s návrhmi opatrení oboznamuje predsedov komisií pre
obhajoby KDP a DDP a ich prostredníctvom aj ostatných členov týchto komisií, príslušné
orgány i uchádzačov o vedeckú hodnosť.
Čl. 8
V oblasti organizácie udeľovania vedeckých hodností Komisia v súčinnosti so Slovenskou
akadémiou vied a s Akreditačnou komisiou, poradného orgánu vlády SR najmä:
a) navrhuje ďalšie skupiny vied, ako aj zmeny skupín vied, v ktorých možno udeľovať
vedecké hodnosti a vedných odborov, v ktorých možno konať obhajoby na základe návrhov
predložených Komisii;
b) predkladá návrhy na vyhlásenie:
- skupín vied, v ktorých možno udeľovať vedecké hodnosti;
- vedných odborov, v ktorých možno konať obhajoby;
- stálych komisií pre obhajoby KDP a DDP, ich zloženie a organizácie, pri ktorých komisie
pôsobia;
- orgánov oprávnených rozhodovať o udelení vedeckých hodností.

Čl. 9
V oblasti evidencie pri udeľovaní vedeckých hodností Komisia eviduje údaje najmä o:
a) obhajobách dizertácií,
b) udelených vedeckých hodnostiach,
c) vydaných overovacích doložkách.
Tretia časť
Čl. 10
1. Komisia spolupracuje s predstaviteľmi vysokých škôl, Slovenskou akadémiou vied, s
rezortnými výskumnými ústavmi, s ústrednými orgánmi a organizáciami, s významnými
zahraničnými vedeckými pracovníkmi a organizáciami.
2. Podľa potreby, najmä pri overovaní úrovne dizertácií a využití ich výsledkov v praxi,
Komisia vyžaduje od predstaviteľov vedy a praxe individuálne alebo kolektívne posudky.
Štvrtá časť
Čl. 11
Funkcionári
1. Predseda riadi činnosť Komisie, zvoláva zasadnutia Komisie a predsedá týmto
zasadnutiam. Za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi.
2. Podpredsedovia pomáhajú predsedovi Komisie a zastupujú ho na zverených úsekoch.
Rozsah ich pôsobnosti a zodpovednosti určí predseda Komisie.
3) Vedecký tajomník Komisie zabezpečuje po obsahovej stránke prípravu zasadnutí,
realizáciu uznesení prijatých týmto orgánom. za svoju činnosť zodpovedá predsedovi
Komisie.
Čl. 12
Práva a povinnosti členov Komisie
1. Členovia Komisie sú oprávnení:
a) požadovať od orgánov oprávnených udeľovať vedecké hodnosti a od komisií pre obhajoby
dizertácií potrebné informácie z konaní kandidátskych skúšok, priebehu obhajob, úrovne i
spôsobu konania pri udeľovaní vedeckých hodností,
b) zúčastňovať sa na obhajobách kandidátskych a doktorských dizertáciách, ako aj na
neverejných zasadnutiach komisie a dozerať na dodržiavanie ustanovení §§ 6 až 8, 11, 12 a 23
vyhlášky, či si oponenti splnili svoje povinnosti, či verejné obhajoby prebiehali v ovzduší
vysokej náročnosti, zásadovosti a dodržiavania pravidiel vedeckej etiky.
2. Členovia Komisie sú povinní :
a) zúčastňovať sa rokovaní Komisie, aktívne a iniciatívne plniť úlohy, ktoré im uložila
Komisia, predseda, podpredsedovia alebo vedecký tajomník,
b) uplatňovať získané poznatky podľa Čl. 12 bodu 1 a 2 tohto poriadku Komisie n rokovaní
ako aj vo svojej činnosti, na skvalitnenie úrovne dizertácií a spôsobu konania pri ich
obhajobách.

Piata časť
Čl. 13
Záverečné ustanovenie
1. Organizačné a technické práce pri príprave zasadnutí zabezpečujú určení pracovníci
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Obsah činnosti určených pracovníkov je
predmetom osobitných pracovných náplní.
2. Činnosť komisie a jej orgánov je finančne zabezpečovaná z rozpočtu sekcie vysokých škôl
MŠ SR, ktorej sú finančné prostriedky účelovo vyčlenené na túto činnosť.
Členovi Komisie môže minister priznať odmenu.
Čl. 14
Organizačný poriadok Komisie schvaľuje minister.
Čl. 15
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom 15.12.1995.
Eva S l a v k o v s k á , v.r.
ministerka

