
Návrh stanoviska Akademického senátu FMFI UK k návrhu Študijného poriadku UK 
 

Predsedníctvo AS FMFI UK na svojom 10. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 11. 3. 2019 odporučilo 
Akademickému senátu FMFI UK schváliť nasledovné stanovisko k procesu schvaľovania Študijného 
poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK. 
 

I. 
Akademický senát FMFI UK kladne hodnotí spôsob, akým bol pripravovaný a pripomienkovaný návrh 
Študijného poriadku UK v mesiacoch marec až jún 2018 (príprava návrhu v expertných skupinách, 
vyhodnotenie pripomienok fakúlt na spoločnom stretnutí študijných prodekanov a komisií AS UK). 
 

II. 
Akademický senát FMFI UK, vychádzajúc zo skúsenosti s priebehom a postupom schvaľovania 
Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK, navrhuje: 
 
A. Posunúť termín účinnosti Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt k začiatku 
akademického roku 2020/2021, t. j. od 1. septembra 2020. 
 
B. Vytvoriť adekvátny časový priestor pre záverečné pripomienkovanie návrhu Študijného poriadku UK 
v orgánoch UK, orgánoch fakúlt UK, a to vrátane akademických senátov fakúlt UK.  
 
C. Vytvoriť adekvátny časový priestor pre tvorbu študijných poriadkov fakúlt a ich následné 
schvaľovanie v akademických senátoch fakúlt UK a v Akademickom senáte UK. 
 

III. 
Akademický senát FMFI UK žiada: 
 
D. Vypustiť z návrhu Študijného poriadku UK pravidlá prijímacieho konania a tieto včleniť do 
samostatného vnútorného predpisu UK. 
 
E. Vypustiť z návrhu Študijného poriadku UK čl. 54 ods. 3. 
 

IV. 
Akademický senát FMFI UK  

a) berie na vedomie pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam návrhu Študijného poriadku UK, 
ktoré boli prednesené na spoločnom zasadnutí Predsedníctva AS FMFI UK, Koncepčnej 
a právnej komisie AS FMFI UK a Pedagogickej komisie AS FMFI UK,  

b) odporúča prodekanke pre bakalárske a magisterské štúdium a prodekanovi pre doktorandské 
štúdium, aby pripomienky predložili v mene fakulty prorektorke pre vzdelávanie. 

 



Zdôvodnenie: 
 
1. Na pripomienkovanie Študijného poriadku UK bol zo strany vedenia UK vyhradený neprimerane 
krátky čas - 9 dní. Uvedomujeme si, že návrh Študijného poriadku UK bol pripomienkovaný študijnými 
prodekanmi fakúlt a orgánmi AS UK už v júni 2018 a aktuálne predložená verzia študijného poriadku 
zachováva väčšinu ustanovení z minulého roku. Súčasne je však potrebné brať do úvahy, že začiatkom 
roku 2019 sa zásadne zmenilo personálne obsadenie dekanov a prodekanov fakúlt UK, ktorí nemali 
možnosť sa v minulom roku s materiálom podrobne oboznámiť a pripomienkovať ho. 
 
2. Predpokladáme, že väčšina fakúlt UK bude mať záujem vypracovať/prispôsobiť študijný poriadok  
na vlastné podmienky a potreby, k čomu predložená verzia Študijného poriadku UK vytvára dostatočný 
vecný priestor. To znamená, že fakulty budú musieť vo svojich orgánoch (akademické senáty, vedenia 
fakúlt) tieto návrhy predložiť a schváliť najneskôr koncom apríla a začiatkom mája 2019. To nevytvára 
dostatočný časový priestor na spracovanie premyslených návrhov. Následne bude musieť AS UK 
prerokovať a schváliť tieto študijné poriadky fakúlt vo svojich orgánoch a v pléne AS UK koncom mája 
a v júni 2019. Predstava, že orgány AS UK budú posudzovať a schvaľovať  napr. 10 študijných 
poriadkov fakúlt (rozsah 10 x cca 50 strán = cca 500 strán), je kritická a časovo ťažko zvládnuteľná. 
 
3. Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (účinný od 1.11.2018) 
stanovuje, že pravidlá prijímacieho konania budú súčasťou vnútorného prepisu UK a prípadne fakúlt 
o zabezpečení kvality vysokoškolského štúdia, ktoré by mali schvaľovať Vedecká rada UK a vedecké 
rady fakúlt (akademické senáty vnútorný systém kvality iba prerokúvajú). Je preto nevyhnutné zosúladiť 
Študijný poriadok UK a študijné poriadky fakúlt so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a novelou zákona o vysokých školách, čo predložená verzia Študijného poriadku UK 
nezohľadňuje. Nie je právne prípustné, aby časť vnútorného predpisu bola schvaľovaná a časť iba 
prerokúvaná. 
 
4. Ustanovenie v návrhu Študijného poriadku UK, ktoré navrhuje zrušiť platnosť doterajších študijných 
poriadkov fakúlt vytvára stav, keď pre väčšinu fakúlt by platil predložený Študijný poriadok UK 
a fakulty nebudú mať možnosť upraviť a schváliť svoje študijné poriadky podľa vlastných podmienok 
a potrieb, pretože schvaľovací proces jednoducho nestihnú včas a kvalitne realizovať. Zároveň 
nepovažujeme za vhodné vnútorným predpisom UK zrušiť vnútorný predpis fakulty. Pri schvaľovaní 
Študijného poriadku UK v roku 2013, ktoré sa rovnako dialo pod časovým tlakom, sa postupovalo 
odlišným spôsobom (odkazom na ustanovenie Organizačného poriadku UK upravujúceho mechanizmus 
riešenia rozporu medzi vnútorným predpisom UK a vnútorným predpisom fakulty). 
 
5. V snahe predísť zbytočnému chaosu v študijných predpisoch považujeme za rozumné posunúť 
účinnosť Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt od akademického roku 2020/2021. 
 
6. Akademický senát FMFI UK zároveň odkazuje svoje uznesenie č. 11 zo 14. riadneho zasadnutia dňa 
11.3.2013, ktorým bolo vedenie UK požiadané, aby návrhy vnútorných predpisov UK zásadného 
charakteru boli predkladané na pripomienkovanie aj akademickým senátom fakúlt UK, čo sa aktuálne 
pri návrhu Študijného poriadku UK neudialo a návrh bol zaslaný iba študijným prodekanom 
a dekanom fakúlt UK. 


