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N á v r h   u zn es e n i a  

 

I. 

Akademický senát FMFI UK v súlade s čl. 50a ods. 2 vnútorného predpisu UK Dodatok č. 4 

k Študijnému poriadku UK sa uznáša na používaní výkazov o štúdiu (indexov) na FMFI UK 

v rozsahu a spôsobom stanoveným Študijným poriadkom FMFI UK v doterajšom znení. 

 

II. 

Akademický senát FMFI UK súčasne konštatuje, že používanie výkazov o štúdiu (indexov) na 

FMFI UK bude prehodnotené pri prerokúvaní a schvaľovaní nového Študijného poriadku FMFI UK  

(s navrhovanou účinnosťou od 1. septembra 2020), a to v nadväznosti na  

a) úpravy nastavení akademického informačného systému,  

b) implementáciu legislatívnych zmien vo vnútorných predpisoch UK a vnútorných predpisov 

fakulty, ktoré odkazujú na používanie výkazov o štúdiu (indexov),  

c) skúseností s evidenciou študijných výsledkov tých fakúlt UK, ktoré výkazy o štúdiu (indexy) 

prestanú používať. 

 

 

 
Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 12. riadne zasadnutie dňa 24.05.2019 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť v predloženom znení 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 17.05.2019) 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK odporúča schváliť v predloženom znení 
(prerokované na spoločnom zasadnutí 17.05.2019) 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník AS FMFI UK) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2016 

 

 Ročník 2019 

 

 

 

 

 

 

Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 7/2019 
 

schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

Dodatok č. 4 

k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave 
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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) v súlade s § 9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schválil  15. mája 2019 vnútorný predpis č. 7/2019 

Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „Študijný poriadok UK“).  

I. 

 

Študijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 20 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b).  

Doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako písm. b) a c). 

 

2. V čl. 20 ods. 13 sa slovo „povinným“ nahrádza slovom „nepovinným“. 

 

3. V čl. 20 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá veta: „O používaní výkazov o štúdiu (indexov) 

na fakulte môže rozhodnúť fakulta vo fakultnom študijnom poriadku.“ 

 

4. Za čl. 50 sa vkladajú nové čl. 50a a 50b, ktoré znejú: 

„Čl. 50a 

Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 15. mája 2019 

(1) Fakulty sú povinné uviesť svoje študijné poriadky do súladu s dodatkom č. 4 do 1. 

septembra 2019, ak tak neurobia, dotknuté ustanovenia fakultných študijných poriadkov 

strácajú platnosť. Za dotknuté ustanovenia sa považujú všetky ustanovenia fakultných 

študijných poriadkov, ktoré predpokladajú používanie výkazov o štúdiu (indexov). 

(2) Akademický senát fakulty môže do 31. augusta 2019 rozhodnúť uznesením o tom, že 

fakulta výkazy o štúdiu (indexy) používať bude.70 V takomto prípade sa odsek 1 

nepoužije. 

Čl. 50b 

Spoločné ustanovenia k zmenám účinným od 1. septembra 2019 

Používanie výkazov o štúdiu (indexov) sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu 

ruší na všetkých fakultách vo všetkých študijných programoch, ak fakulta nerozhodla 

o používaní indexov v súlade s čl. 50a.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie: 

„V súlade s § 27 ods. 1 písm. n) zákona o vysokých školách.“ 

 

5. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 

 

6. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 

 

7. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 
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8. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 

 

9. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 sa vypúšťa písm. c). 

 

10. V prílohe č. 1 čl. 1 sa vypúšťa odsek 9. Doterajší ods. 10 sa označuje ako ods. 9. 

 

11. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 2 znie: 

„(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia chýbajúce údaje v AISe, ŠO zistené 

skutočnosti ohlási písomne na príslušnú katedru, resp. ústav alebo iné pracovisko.“. 

 

12. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „, ich podpisové vzory“. 

 

13. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. b) sa slovo „index“ nahrádza slovami „preukaz študenta 

alebo doklad totožnosti“. 

 

14. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a určí miesto a čas, kedy si študent 

môže dať hodnotenie zapísať do indexu“ a slová „a zapísané“. 

 

15. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. d) sa slová „a identický výsledok hodnotenia zapíše aj do 

indexu (k názvu predmetu pripíše hodnotenie, dátum a podpis), pričom má povinnosť 

skontrolovať, či je názov predmetu zhodný s názvom predmetu v informačnom liste 

predmetu“ nahrádzajú slovami „do troch pracovných dní odo dňa konania hodnotenia“. 

 

16. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako 

písm. f) až h). 

 

17. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 5 písm. a) znie: 

„a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj 

preukaz študenta alebo doklad totožnosti, ktorý predloží hodnotiacemu / skúšajúcemu 

učiteľovi. Ak študent preukaz študenta alebo doklad totožnosti nepredloží, skúšajúci 

nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie.“. 

II. 

 

Tento dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS 

UK a účinnosť 1. septembra 2019; okrem čl. 50a, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia tohto dodatku č. 4 v AS UK.  
 

 

 

 

 

   doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                         predseda AS UK               rektor UK 



 

______________________________________________________________________________________________ 

�  Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99  Bratislava 1, � +421-2-52921594, 02-90101001, � kr@rec.uniba.sk 

 

                              REKTOR 
 UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
 V BRATISLAVE 
 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
 
 
 
 
   V Bratislave, dňa 24.4.2019 
 
 
 
 
Dôvodová správa k predloženému návrhu Dodatku č. 4 k vnútornému predpisu č. 
8/2013 Študijný poriadok UK 

 
 

Vážené panie senátorky,  
vážení páni senátori, 
 
spolu s návrhom Dodatku č. 4 k vnútornému predpisu schválenému Akademickým senátom 
UK č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatkov 1 až 3 si Vám dovoľujem predložiť aj 
stručnú dôvodovú správu. 
 
A. Všeobecná časť. 

 
Práce na novom Študijnom poriadku UK sú už v plnom prúde a predpokladám jeho 

predloženie Akademickému senátu UK tak, aby mohol byť účinný od akademického roka 
2020/2021. V súčasnej situácii však považujem za potrebné vyriešiť otázku, o ktorej, ako sa 
domnievam, panuje široký celouniverzitný konsenzus.  

V dnešnej pretechnizovanej dobe považujem používanie výkazov o štúdiu (indexov) za 
niečo historické, do istej miery už prežité. Síce indexy predstavujú akúsi historickú tradíciu 
univerzít, v dnešnej dobe ide iba o zbytočnú administratívu, ktorou sú zaťažovaní študenti, 
učitelia i administratívni zamestnanci fakúlt. 

Preto v predloženom dodatku k Študijnému poriadku UK navrhujem zrušiť povinnosť 
používať indexy na Univerzite Komenského v Bratislave už od najbližšieho akademického 
roku 2019/2020. 

Navrhovanou zmenou očakávam docielenie spríjemnenia štúdia pre študentov, keď nebudú 
musieť mrhať svoj čas „nahánaním podpisov“, rovnako časovú úsporu a zvýšenie komfortu 
pre vyučujúcich a v neposlednom rade ušetrenie zbytočných nákladov (okrem samotnej 
výroby indexu ide i o mrhanie ľudského potenciálu na študijných oddeleniach, keď v určitých 
obdobiach referentky nerobia nič iné, iba kontrolujú indexy). 

Zároveň si uvedomujem, že s mojim názorom sa nemusí stotožnovať každá fakulta, preto 
fakultám v predloženom návrhu umožňujeme, aby si indexy ponechali.  

 
B. Osobitná časť. 

 
K čl. I bodu 1:  

Vypúštajú sa indexy, ako obligatórny doklad o štúdiu. 
 

K čl. I bodu 2:  
Indexy sa definujú ako nepovinný doklad o štúdiu. 
 

K čl. I bodu 3: 



  

Dopĺňa sa veta, podľa ktorej môžu fakulty rozhodnúť o používaní indexov na fakulte vo 
fakultnom študijnom poriadku. 

 
K čl. I bodu 4: 

Navrhuje sa vložiť nové prechodné ustanovenie, ktoré stanoví procesný rámec rušenia 
indexov. Indexy sa plošne zrušia od 1. septembra 2019, a to vo všetkých štúdijných 
programoch, prebiehajúcich i nových.  

V odseku 2 sa fakultám ukladá povinnosť zosúladiť svoje študijné poriadky (teda zrušiť 
v nich používanie indexov) do 1. septembra 2019, ak tak neurobia, predmetné ustanovenia 
fakultných študijných poriadkov v súlade s čl. 12 ods. 6 Organizačného poriadku UK strácajú 
platnosť. 

Fakultám sa ponecháva možnosť, aby v používaní indexov kontinuálne pokračovali. 
O tomto však musia rozhodnúť spôsobom, akým sa prijímajú fakultné študijné poriadky. Teda 
na návrh dekana musí používanie indexov schváliť akademický senát fakulty a následne 
i Akademický senát UK. Pri schvaľovaní kontinuity v používaní indexov bude stačiť 
uznesenie akademického senátu fakulty (na návrh dekana), ktoré následne schváli 
Akademický senát UK. 

 
K čl. I bodu 5 až 16: 

Zosúlaďuje sa príloha č. 1 
 

K čl. II: 
Navrhuje sa platnosť odo dňa schválenia predpisu v AS UK a účinnosť od nového 

akademického roka. 
 
 
S úctivým pozdravom 
 
 

Marek Števček 
 
  
 
 

 
 
 
 



                              REKTOR 
 UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
 V BRATISLAVE 
 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

�  Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99  Bratislava 1, � +421-2-52921594, 02-90101001, � kr@rec.uniba.sk 

 

 
 
Sp. zn.:  
V Bratislave 14. 05. 2019 

 
 
Vážený pán predseda, 
 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Akademický 
senát UK schvaľuje na návrh rektora vybrané vnútorné predpisy vysokej školy si Vás 
dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického 
senátu UK nasledujúci bod: 
 

1) Schválenie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatku č. 4 k vnútornému 
predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK. 

 
Napriek tomu, že pôvodný návrh dodatku č. 4 bol schválený v komisiách AS UK aj v 
Predsedníctve AS UK, je naším záujmom dosiahnuť v tejto otázke pokiaľ možno čo najširší 
konsenzus a fakulty spájať, nie rozdeľovať. Z uvedeného dôvodu sme pripravili alternatívne 
znenie dodatku, v ktorom sme legislatívne sprecizovali ustanovenia za účelom odstránenia 
akýchkoľvek pochybností a dosiahnutia (veríme) ešte väčšej zrozumiteľnosti jednotlivých 
ustanovení. 
 
Ako vyplýva zo zasielaného alternatívneho znenia, filozofia ako aj obsah dodatku ostávajú 
zachované, ide vyslovene o legislatívno-technické úpravy. Účely zmeny uvedeného 
vnútorného predpisu uvedené v dôvodovej správe predpisu pôvodného návrhu teda zostávajú 
zachované.  
 
 
Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 
 
Uznesenie č. ............................  
 
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu Dodatku č. 4 
k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK. 

 
 
S pozdravom 
  
 
 
 
 
Vážený pán 
doc. MUDr. Daniel Böhmer. PhD. 
predseda 
Akademický senát UK 
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