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Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
(ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa: 

• § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

• čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 
Štatút fakulty schválený Akademickým senátom UK dňa 25. septembra 2013 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 1 ods. 1 sa za slová „„fakulta“) je“ vkladá slovo „samosprávnou“. 

2. V čl. 3 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta. 

3. V čl. 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Fakulta poskytuje ďalšie vzdelávanie4, organizuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
a organizuje atestácie pedagogických zamestnancov.4a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: 

„ 4 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 

„ 4a Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

4. V nadpise štvrtého oddielu prvej časti sa slovo „znaky“ nahrádza slovom „taláre“. 

5. V nadpise čl. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a taláre“. 

6. V čl. 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „reťaziach“ nahrádza slovami „kolanách (hodnostných reťaziach)“. 

7. V čl. 6 ods. 3 sa slovo „MCMXXIX“ nahrádza slovom „MCMXIX“. 

8. V čl. 6 ods. 5 sa za slovami „dekana fakulty“ vkladajú slová „(ďalej len „dekan“)“. 

9. V čl. 6 odsek 6 znie: 

„(6) Dokumentácia akademických insígnií fakulty a talárov fakulty je uložená v archíve univerzity. 
Spôsob používania akademických insígnií a talárov upravujú vnútorné predpisy univerzity.12“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: 

„ 12 Smernica rektora UK č. 1/2005 – Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení neskorších 
dodatkov, vnútorný predpis UK č. 19/2017 – Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie 
akademických insígnií.“. 

10. V čl. 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzdelávania pedagogických zamestnancov“. 

11. V čl. 7 odsek 3 znie: 

„(3) Podrobnosti o uskutočňovaní akademických obradov upravujú vnútorné predpisy univerzity.14“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: 

„ 14 Smernica rektora UK č. 1/2005 – Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení neskorších 
dodatkov, príkaz rektora UK č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a 
absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.“. 
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12. V čl. 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „fakulty (ďalej len „dekan“)“ a súčasne sa slová „ktoré sa zaslúžili“ 
nahrádzajú slovami „ktorá sa zaslúžila“. 

13. V čl. 8 odsek 3 znie: 

„(3) Podrobnosti o udeľovaní medailí fakulty ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý na návrh dekana 
schvaľuje akademický senát fakulty (ďalej len „akademický senát“).“. 

14. V čl. 10 ods. 1 písm. c) a d) sa slovo „aj“ nahrádza slovom „len“. 

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách“ 
nahrádza citáciou „§ 24 zákona o vysokých školách“. 

16. V čl. 12 ods. 2 písm. b) sa slová „na funkciu“ nahrádzajú slovami „pre voľbu kandidáta na“. 

17. V čl. 12 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

18. V nadpise tretieho oddielu druhej časti sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

19. V čl. 13 ods. 3 sa slovo „funkčného“ nahrádza slovom „volebného“. 

20. V čl. 14 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
materiálom prerokovávaných akademickým senátom“. 

21. V čl. 14 ods. 8 sa za slovom „orgánov“ vypúšťa čiarka a slová „ak je ich členom“. 

22. V čl. 16 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

23. V čl. 16 ods. 5 sa slová „nenastúpi zvolený“ nahrádzajú slovami „nie je“. 

24. V čl. 17 odsek 2 znie: 

(2) Akademický senát na návrh dekana schvaľuje 

a) štatút fakulty, 
b) organizačný poriadok fakulty, 
c) ďalšie vnútorné predpisy fakulty, ak tak ustanovuje tento štatút fakulty,38a 
d) vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách, ak sa na návrh dekana 
nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi univerzity, 
e) rozpočet výnosov a nákladov fakulty, 
f) rozpis delenia finančných prostriedkov fakulty,  
g) dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej 
len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity po jeho 
prerokovaní vo vedeckej rade a jeho aktualizáciu,  
h) konkretizáciu dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok a vyhodnotenie jej plnenia, 
i) výročnú správu o činnosti fakulty a výročnú správu o hospodárení fakulty,  
j) ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, 
k) ročné školné a poplatky spojené so štúdiom pre študijné programy zabezpečované fakultou pred ich 
predložením rektorovi,39 
l) poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom, 
m) poplatky spojené s habilitačným konaním a inauguračným konaním, 
n) počet prijímaných uchádzačov o štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou,40 
o) počet a štruktúru pracovných miest navrhnutých dekanom v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja 
fakulty, s akreditovanými študijnými programami na fakulte, s počtom študentov a v rozsahu 
disponibilných finančných prostriedkov fakulty.41 

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie: 

„ 38a Ďalšími vnútornými predpismi fakulty, ktoré na návrh dekana schvaľuje akademický senát, sú:  
a) vnútorný predpis o udeľovaní medailí fakulty (čl. 8 ods. 3),  
b) poriadok voľby kandidáta na dekana (čl. 23 ods. 10),  
c) zásady rigorózneho konania na fakulte (čl. 51 ods. 2), 
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d) študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia (čl. 52 ods. 4), 
e) metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám fakulty (čl. 68a ods. 2), 
f) zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty (čl. 68a ods. 4).“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie: 

„ 39 Čl. 66 ods. 3 Štatútu UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie: 

„ 40 Čl. 50 Štatútu UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie: 

„ 41 Čl. 12 ods. 1 písm. d) Štatútu UK.“. 

25. V čl. 17 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „fakulty pre študentov“. 

26. V čl. 17 odsek 6 znie: 

„(6) Akademický senát kontroluje  

a) hospodárenie a nakladanie s majetkom univerzity v správe fakulty (čl. 69),  
b) nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty (čl. 71).“. 

27. V čl. 17 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8. 

28. V čl. 17 odsek 7 znie: 

„(7) Akademický senát sa vyjadruje 

a) na návrh dekana k vnútorným predpisom fakulty, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania univerzity v podmienkach fakulty, pred ich predložením vedeckej 
rade, 
b) k návrhom dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,  
c) k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona o vysokých školách týkajúce sa 
prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na 
plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu univerzity, 
d) k návrhu dekana na poverenie jedného z prodekanov za prvého prodekana, 
e) k základným otázkam týkajúcim sa fakulty a jej akademickej obce.“. 

29. V čl. 18 ods. 3 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

30. V čl. 18 ods. 6 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

31. V čl. 19 odsek 1 znie: 

„(1) Akademický senát a jeho orgány si môžu k prerokúvanej otázke vyžiadať stanovisko iného orgánu 
akademickej samosprávy fakulty alebo vedúceho zamestnanca fakulty vo veciach ich pôsobnosti a 
zároveň im môžu predkladať návrhy a stanoviská.“. 

32. V čl. 20 odsek 1 znie: 

„(1) Dekan a prodekani fakulty (ďalej len „prodekan“) sú akademickými funkcionármi fakulty. 
Akademický funkcionár fakulty nemôže vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca fakulty.“. 

33. V čl. 20 odseky 2 a 3 znejú: 

„(2) Funkčné obdobie dekana je štvorročné.47 

(3) Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné.48“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: 

„ 47 § 28 ods. 6 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie: 

„ 48 § 29 ods. 8 zákona o vysokých školách.“. 
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34. V čl. 20 ods. 4 sa slovo „riadiaci“ nahrádza slovom „akademický“ a súčasne sa za slovom „skončení“ 
vkladá slovo „svojho“. 

35. V čl. 22 odseky 3 a 4 znejú: 

„(3) Dekan predkladá akademickému senátu najmä návrh (návrhy) 

a) vnútorných predpisov fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a g) zákona o vysokých školách, 
b) vnútorných predpisov fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách, 
c) rozpočtu výnosov a nákladov fakulty, 
d) rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty, 
e) dlhodobého zámeru fakulty a jeho aktualizáciu, 
f) konkretizácie dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok a vyhodnotenie jej plnenia, 
g) výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení fakulty, 
h) ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, 
i) počtu prijímaných uchádzačov o štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, 
j) ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom pre študijné programy zabezpečované fakultou, 
k) poplatkov spojených s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom, 
l) poplatkov spojených s habilitačným konaním a inauguračným konaním, 
m) počtu a štruktúry pracovných miest na fakulte, 
n) vnútorných predpisov fakulty, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania univerzity v podmienkach fakulty, 
o) na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty. 

(4) Návrhy podľa odseku 3 písm. a) až m) predkladá dekan akademickému senátu na schválenie, návrhy 
podľa odseku 3 písm. n) a o) predkladá dekan akademickému senátu na vyjadrenie.“. 

36. V čl. 22 odsek 6 znie: 

„(6) Dekan predkladá vedeckej rade najmä návrh (návrhy) 

a) vnútorných predpisov fakulty, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania univerzity v podmienkach fakulty, 
b) na obsadenie miest hosťujúcich profesorov, 
c) rokovacieho poriadku vedeckej rady, 
d) dlhodobého zámeru fakulty a jeho aktualizáciu, 
e) konkretizácie dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok a vyhodnotenie jej plnenia. 

Návrhy podľa písmen a) až c) predkladá dekan vedeckej rade na schválenie, návrh podľa písmen d) a e) 
predkladá dekan vedeckej rade na prerokovanie.“. 

37. V čl. 22 ods. 7 písmeno h) znie: 

„h) udelení akademickej pochvaly dekana a ceny dekana za vynikajúcu záverečnú prácu,“. 

38. Čl. 22 ods. 8 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú: 

„c) zloženie skúšobných komisií pre záverečné skúšky programov vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, 
d) zloženie skúšobných komisíí pre záverečné skúšky vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.“. 

39. Čl. 22 ods. 10 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: 

„g) udeľovať študentom fakulty študijné voľno, 
h) vykonávať zmeny rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty v rozsahu a spôsobom 
ustanovenými vo vnútornom predpise fakulty zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty.“. 

40. V celom texte článku 23 sa slovo „voľby“ v príslušnom tvare nahrádza slovom „voľba“ v príslušnom 
tvare“. 
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41. V čl. 23 ods. 2 sa slovo „konali“ nahrádza slovom „konala“ a súčasne sa za slovami „60 dní“ vkladajú 
slová „a najviac 120 dní“. 

42. V čl. 23 ods. 3 sa slovo „kandidáta“ nahrádza slovom „kandidátov“. 

43. V čl. 23 ods. 6 tretej vete sa slovo „nové“ nahrádza slovom „novú“. 

44. V čl. 23 ods. 9 sa slová „do 48 hodín“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 14 dní“ a súčasne sa slovo 
„nové“ nahrádza slovom „novú“. 

45. V čl. 23 odsek 10 znie: 

„(10) Podrobnosti o spôsobe voľby kandidáta na dekana a podrobnosti o spôsobe navrhovania kandidáta, 
ktorý má byť rektorom poverený výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, upraví 
poriadok voľby kandidáta na dekana, ktorý je vnútorným predpisom fakulty a na návrh dekana ho 
schvaľuje akademický senát.“. 

46. V čl. 23 sa vypúšťa odsek 11. 

47. V čl. 24 ods. 4 sa slová „rokovanie o odvolaní dekana môže podať“ nahrádzajú slovami „odvolanie 
dekana prerokuje akademický senát vtedy, keď o to požiada“. 

48. V čl. 24 ods. 5 sa slová „oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi návrhu na odvolanie do 24 hodín 
dekanovi“ nahrádzajú slovami „o tom bezodkladne upovedomí dekana“. 

49. V čl. 24 ods. 6 sa za slovami „dekan bez“ vkladajú slová „dôvodného“. 

50. Článok 25 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 25 
Prodekani 

(1) Prodekani zastupujú dekana vo zverených oblastiach riadenia fakulty. Oblasti a rámcové vymedzenie 
pôsobnosti prodekanov upraví organizačný poriadok fakulty. Rozdelenie jednotlivých oblastí pôsobnosti 
prodekanom určuje dekan. 

(2) Fakulta má najviac päť prodekanov, z ktorých jeden je prvý prodekan. Prodekanov vymenúva a 
odvoláva po schválení akademickým senátom dekan.70 Prvého prodekana poveruje dekan z radov 
prodekanov po vyjadrení akademického senátu. 

(3) Ak dekan neurčí inak, dekana v jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností prvý 
prodekan. Prodekani sa navzájom zastupujú spôsobom, ktorý určí dekan. 

(4) Prodekan má právo vystúpiť na zasadnutí akademického senátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom, 
kedykoľvek o to požiada. 

(5) Výkon funkcie prodekana sa skončí 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie, 
c) odvolaním alebo 
d) smrťou. 

(6) Funkcie prodekana sa možno vzdať písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným dekanovi 
a doručeným prostredníctvom podateľne fakulty. Výkon funkcie prodekana sa skončí dňom doručenia 
vyhlásenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie. Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie 
prodekana nemožno vziať späť.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie: 

„ 70 § 28 ods. 8 zákona o vysokých školách.“. 

51. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa. 

52. V čl. 26 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „fakulty“. 
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53. V čl. 26 ods. 1 písmeno d) znie: 

„d) ďalšie poradné orgány, ak tak ustanoví organizačný poriadok fakulty.“. 

54. V čl. 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Poradné orgány podľa odseku 1 písm. c) sú súčasne poradnými orgánmi vedeckej rady.“. 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. 

55. V nadpise piateho oddielu druhej časti sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

56. V čl. 27 odseky 5 až 8 znejú: 

„(5) Výkon funkcie člena vedeckej rady je nezastupiteľný. 

(6) Základnými právami člena vedeckej rady sú: 

a) právo predkladať návrhy na zasadnutia vedeckej rady, 
b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých vedecká rada rokuje, 
c) právo vzdať sa funkcie člena vedeckej rady. 

(7) Členstvo vo vedeckej rade zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia člena, 
b) vzdaním sa funkcie člena, 
c) odvolaním člena alebo 
d) smrťou člena. 

(8) Funkcie člena vedeckej rady sa možno vzdať písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným 
dekanovi a doručeným prostredníctvom podateľne fakulty. Výkon funkcie člena vedeckej rady sa skončí 
dňom doručenia vyhlásenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie. Vyhlásenie o 
vzdaní sa funkcie člena vedeckej rady nemožno vziať späť.“. 

57. Článok 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie: 

„(9) Podrobnosti o spôsobe navrhovania kandidátov na členov vedeckej rady upraví rokovací poriadok 
vedeckej rady.“. 

58. Články 28 až 30 vrátane nadpisu znejú: 

„Čl. 28 
Pôsobnosť vedeckej rady 

(1) Pôsobnosť vedeckej rady upravuje zákon o vysokých školách76 a iné všeobecne záväzné právne 
predpisy,76a vnútorné predpisy univerzity,76b tento štatút fakulty a ďalšie vnútorné predpisy fakulty. 

(2) Vedecká rada 
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a jeho 
aktualizáciu,  
b) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania univerzity v podmienkach fakulty, 
c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte,77 
e) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na rigoróznych skúškach,77a 
f) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium,78 
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie 
titulu profesor,  
h) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,  
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy na vymenovanie profesorov,  
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j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov na fakulte,  
k) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity konkrétne podmienky výberového konania na 
obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,  
l) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 
profesorov,79 
m) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady,  
n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo vnútornými predpismi fakulty, 
o) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady. 

(3) Ďalšie úlohy, ktorých plnenie vedeckej rade určujú vnútorné predpisy univerzity, sú: 

a) prerokúva a navrhuje vedeckej rade univerzity udelenie titulu „doctor honoris causa“ (v skratke 
„Dr.h.c.“),79a  
b) prerokúva a navrhuje vedeckej rade univerzity udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný 
profesor).79b 

(4) Ďalšie úlohy, ktorých plnenie vedeckej rade určuje tento štatút fakulty, sú: 

a) schvaľuje nosné smery vedeckovýskumnej činnosti na fakulte, 
b) prerokúva konkretizáciu dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok a vyhodnotenie jej 
plnenia, 
c) schvaľuje členov odborových komisií, 
d) schvaľuje programy vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
e) schvaľuje vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, ktoré podliehajú akreditácii Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu79c, 
f) vyjadruje sa k základným otázkam týkajúcich sa vzdelávacej činnosti a oblasti vedy a výskumu na 
fakulte. 

 

Čl. 29 
Zasadnutia vedeckej rady 

(1) Zasadnutie vedeckej rady zvoláva jej predseda, a to najmenej štyrikrát za akademický rok. 

(2) Vo veciach podľa čl. 28 ods. 2 písm. h), i) a l) rozhoduje vedecká rada tajným hlasovaním. Tajným 
hlasovaním rozhoduje vedecká rada aj o ďalších otázkach, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne 
alebo tajné hlasovanie určuje rokovací poriadok vedeckej rady. 

(3) Podrobnosti o orgánoch vedeckej rady a ich pôsobnosti, organizácii činnosti vedeckej rady, zvolávaní 
zasadnutí vedeckej rady, spôsobe jej rokovania a prijímania uznesení upraví rokovací poriadok vedeckej 
rady. 

 

Čl. 30 
Spolupráca vedeckej rady s inými orgánmi a osobami 

(1) Vedecká rada si môže k prerokúvanej otázke vyžiadať stanovisko iného orgánu akademickej 
samosprávy fakulty, odbornej sekcie alebo vedúceho zamestnanca fakulty vo veciach ich pôsobnosti a 
zároveň im môže predkladať návrhy a stanoviská.  

(2) Vedecká rada môže vo veciach súvisiacich s činnosťou vedeckej rady spolupracovať s ďalšími členmi 
akademickej obce fakulty alebo inými osobami.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie: 

„ 76 § 30 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie: 



 9  

„ 76a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 76b znie: 

„ 76b Vnútorný predpis č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 
konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie: 

„ 77 § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie: 

„ 77a § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie: 

„ 78 § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie: 

„ 79 § 79 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie: 

„ 79a Čl. 4 ods. 1 a 2 smernice rektora č. 2/2004 Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie: 

„ 79b Čl. 2 ods. 1 vnútorného predpisu č. 6/2012 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady udeľovania 
čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 79c znie: 

„ 79c Akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania upravuje druhá časť zákona č. 568/2009 
Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“. 

59. V nadpise šiesteho oddielu druhej časti sa vypúšťajú slová „fakulty pre študentov“. 

60. V nadpise čl. 31 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

61. V čl. 31 ods. 1 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

62. V čl. 31 odsek 2 znie: 

„(2) Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva z radov členov akademickej obce 
fakulty po schválení akademickým senátom dekan; polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria 
študenti.82 Podrobnosti o zložení disciplinárnej komisie upraví disciplinárny poriadok fakulty pre 
študentov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie: 

„ 82 § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách.“. 

63. V čl. 31 ods. 3 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

64. V čl. 32 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) výskumné a vývojové pracoviská,“. 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 

65. V poznámke pod čiarou k odkazu 84 sa citácia „§ 24 zákona o vysokých školách“ nahrádza citáciou 
„§ 27 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách“. 

66. V čl. 33 odseky 1 a 2 znejú: 
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„(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty, jednotliví vedúci pracovísk fakulty85 a ďalší 
zamestnanci, ak tak ustanovuje pracovný poriadok fakulty alebo pracovný poriadok univerzity, ak sa ním 
fakulta riadi.85a 

(2) Funkcie tajomníka fakulty a vedúcich pracovísk fakulty sa obsadzujú výberovým konaním;86 funkcie 
ostatných vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním, ak tak ustanovuje pracovný 
poriadok fakulty alebo pracovný poriadok univerzity, ak sa ním fakulta riadi.86a Spôsob výberového 
konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty určí pracovný poriadok fakulty alebo pracovný 
poriadok univerzity, ak sa ním fakulta riadi.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie: 

„ 85 § 32 ods. 1 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie: 

„ 85a Čl. 1 ods. 9 a 10 a čl. 4 Pracovného poriadku UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 86 znie: 

„ 86 § 32 ods. 1 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie: 

„ 86a § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov.“. 

67. V čl. 34 ods. 2 sa za slovom „určenom“ vkladajú slová „organizačným poriadkom fakulty, ďalšími 
vnútornými predpismi fakulty a“. 

68. V čl. 34 ods. 3 sa za slovom „riadi“ vkladá slovo „organizačné“. 

69. Článok 35 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 35 
Vedúci pracovísk fakulty 

(1) Vedúci pracovísk fakulty zodpovedajú dekanovi za plnenie úloh toho pracoviska fakulty, ktoré riadia.  

(2) Vedúci pracovísk fakulty ďalej zodpovedajú za 

a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, platných vnútorných predpisov univerzity a 
vnútorných predpisov fakulty na pracovisku fakulty,  
b) dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami a zvereným majetkom,  
c) pracovnoprávne vzťahy v danom pracovisku fakulty v rozsahu ustanovenom vnútornými predpismi 
univerzity a vnútornými predpismi fakulty.“. 

70. V čl. 36 ods. 4 sa slová „osobitný vnútorný predpis UK“ nahrádzajú slovami „organizačný poriadok 
univerzity“. 

71. V poznámke pod čiarou k odkazu 91 sa citácia „Čl. 12 vnútorného predpisu UK č. 3/2007 – 
Organizačný poriadok v znení dodatku č. 1“ nahrádza citáciou „Čl. 12 Organizačného poriadku UK 
v znení neskorších dodatkov 1“. 

72. V nadpise štvrtého oddielu tretej časti sa na konci pripája slovo „fakulty“. 

73. V čl. 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo ďalšej tvorivej 
činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer“)“ a súčasne sa slovo „každoročne“ nahrádza slovami „podľa 
potreby“. 

74. V čl. 37 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta. 

75. Článok 38 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: 
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„(4) Fakulta každoročne konkretizuje dlhodobý zámer fakulty. Konkretizácia dlhodobého zámeru fakulty 
stanovuje dielčie úlohy pre jednotlivé oblasti dlhodobého zámeru fakulty, ktorých realizácia sa plánuje 
v danom kalendárnom roku.  

(5) Konkretizáciu dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok a vyhodnotenie jej plnenia 
predkladá dekan na schválenie akademickému senátu po jej prerokovaní vo vedeckej rade.“. 

76. V čl. 38 ods. 2 sa slovo „aktualizácie“ nahrádza slovom „konkretizácie“ a súčasne sa na konci 
pripájajú tieto slová: „na príslušný kalendárny rok“. 

77. V čl. 38 ods. 4 sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“. 

78. V čl. 39 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3. 

79. Poznámka pod čiarou k odkazu 96 sa vypúšťa. 

80. V čl. 39 odseky 2 a 3 znejú: 

„(2) Výsledky hodnotenia činnosti fakulty sa využívajú najmä v riadiacej činnosti a na účely 
konkretizácie dlhodobého zámeru fakulty na príslušný kalendárny rok. 

(3) Fakulta zverejňuje hodnotiace správy o vzdelávacej činnosti a hodnotiace správy o vedeckovýskumnej 
činnosti v elektronickej podobe na webovom sídle fakulty.“. 

81. V čl. 41 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“. 

82. V čl. 42 ods. 3 sa slovo „napríklad“ nahrádza slovom „najmä“. 

83. V čl. 42 odsek 4 znie: 

„(4) Podmienky podľa odseku 3 písm. a) sa overujú spravidla prijímacou skúškou v súlade s pravidlami 
prijímacieho konania.“. 

84. V čl. 43 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7. 

85. Poznámka pod čiarou k odkazu 108 sa vypúšťa. 

86. V poznámke pod čiarou k odkazu 109 sa citácia „Čl. 57 ods. 5 Štatútu UK“ nahrádza citáciou „§ 57 
ods. 5 zákona o vysokých školách, čl. 52 ods. 4 Štatútu UK“. 

87. V čl. 43 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz 110 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 
110. 

88. V čl. 43 ods. 4 sa slová „hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „na 
webovom sídle fakulty“. 

89. V čl. 43 odsek 5 znie: 

„(5) Podrobnejšie ustanovenia o priebehu prijímacieho konania vrátane preskúmavania rozhodnutí 
o neprijatí na štúdium obsahujú pravidlá prijímacieho konania, ktoré sú súčasťou vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania univerzity a fakulty.111a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie: 

„ 111a § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

90. V čl. 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Akademické práva študentov rámcovo upravuje § 70 zákona o vysokých školách, ich podrobnejšie 
vymedzenie upravuje tento článok štatútu.“. 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. 

91. V čl. 44 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta. 
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92. V čl. 44 ods. 3 písm. a) sa na konci pripája bodkočiarka a slová „ak vysoká škola vykonala 
v študijnom programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje podľa predmetov a 
pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu neurčujú inak,“. 

93. V čl. 44 ods. 3 písm. c) sa za slovom „programom“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“. 

94. V čl. 44 ods. 3 písm. d) sa slová „študijný poriadok“ nahrádzajú slovami „študijným poriadkom“ 
a súčasne sa slová „zvoliť si pred začiatkom výučby učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými 
učiteľmi“ nahrádzajú slovami „pred začiatkom výučby si zvoliť vyučujúceho pri predmete vyučovanom 
viacerými vyučujúcimi“. 

95. V čl. 44 ods. 3 písm. f) sa za slovom „činnosti“ vkladajú slová „univerzity a“. 

96. V čl. 44 ods. 3 písmeno h) znie: 

„h) dvakrát ročne mať možnosť formou anonymnej ankety vyjadriť sa o kvalite výučby a 
o vyučujúcich,“. 

97. V čl. 44 ods. 3 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného odboru“. 

98. V poznámke pod čiarou k odkazu 114 sa citácia „Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach“ nahrádza 
citáciou „Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov“. 

99. V čl. 44 ods. 3 písm. o) sa vypúšťajú slová „alebo podvodného konania pri prijímacej skúške“. 

100. V čl. 45 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 

„(1) Akademické povinnosti študentov rámcovo upravuje § 71 zákona o vysokých školách, ich 
podrobnejšie vymedzenie upravuje tento článok štatútu.“. 

Doterajšie odseku 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4. 

101. V čl. 45 ods. 2 sa nad slovom „fakulty“ vypúšťa odkaz 115 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 
115. 

102. V čl. 45 ods. 3 sa nad slovom „fakulty“ vypúšťa odkaz 116 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 
116. 

103. V čl. 45 ods. 4 sa nad slovom „najmä“ vypúšťa odkaz 117 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 
117. 

104. V čl. 45 ods. 4 písm. b) sa nad slovom „fakulty“ vypúšťa odkaz 118 vrátane poznámky pod čiarou 
k odkazu 118. 

105. V čl. 45 ods. 4 písm. b) sa za slovo „uhrádzať“ vkladá slovo „fakulte“ a súčasne sa za slovom 
„termíne“ vypúšťa čiarka a slová „resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie v lehote 15 dní od 
doručenia novej výzvy na zaplatenie, a to univerzite alebo fakulte, keď rektor rozhodne, že sú príjmom 
fakulty,“. 

106. Článok 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Ďalšie povinnosti študentov doktorandských študijných programov upraví osobitný vnútorný predpis 
fakulty, ktorý vydá dekan.“. 

107. V čl. 49 ods. 1 sa nad slovo „najmä“ vkladá odkaz 124a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 124a znie: 

„ 124a Čl. 60 Štatútu UK.“. 

108. V čl. 49 sa vypúšťa odsek 3. 

109. V čl. 51 ods. 1 sa za slovami „(v skratke „Mgr.“)“ vypúšťa čiarka. 

110. V čl. 51 odsek 2 znie: 
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„(2) Priebeh rigorózneho konania na univerzite upravuje vnútorný predpis univerzity.129 Podrobnosti 
o rigoróznom konaní na fakulte ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý na návrh dekana schvaľuje 
akademický senát.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 129 znie: 

„ 129 Vnútorný predpis UK č. 22/2018 – Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.“. 

111. V nadpise piateho oddielu štvrtej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov“. 

112. V nadpise čl. 52 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzdelávanie pedagogických zamestnancov“. 

113. V čl. 52 odsek 1 znie: 

„(1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje okrem vysokoškolského štúdia aj ďalšie vzdelávanie130 
a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.130a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 130 znie: 

„ 130 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 130a znie: 

„ 130a Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

114. V čl. 52 ods. 2 sa za slovom „vzdelávania“ vkladajú slová „a vzdelávania pedagogických 
zamestnancov“. 

115. V čl. 52 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je súčasťou 
profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.“. 

116. V čl. 52 odsek 4 znie: 

„(4) Podrobnosti o organizácii kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov ustanoví 
študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, ktorý je vnútorným 
predpisom fakulty a na návrh dekana ho schvaľuje akademický senát.“. 

117. Článok 52 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Podrobnosti o organizácii ďalšieho vzdelávania ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá 
dekan.“. 

118. Článok 53 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 53 
Akademická pochvala dekana a cena dekana 

(1) Dekan môže udeliť akademickú pochvalu dekana študentom za 

a) mimoriadne významné výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, 
b) príkladný občiansky postoj alebo 
c) významné šírenie dobrého mena fakulty v niektorej oblasti spoločenského života. 

(2) Dekan môže udeliť akademickú pochvalu dekana absolventovi za príkladné plnenie študijných 
povinností počas celého štúdia. 

(3) Dekan môže udeliť cenu dekana za vynikajúcu záverečnú prácu.  

(4) Podrobnosti o udeľovaní ocenení dekana upraví štipendijný poriadok fakulty. 

(5) Spolu s udelením ocenenia dekana možno študentovi priznať štipendium za podmienok určených 
štipendijným poriadkom fakulty.“. 
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119. V čl. 54 ods. 2 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

120. V čl. 55 ods. 1 sa číslo „16“ nahrádza číslom „15“. 

121. V čl. 55 ods. 2 sa vypúšťa slovo „fakulty“. 

122. V čl. 56 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovým poukazom na účet v dvoch 
splátkach v termínoch určených osobitným vnútorným predpisom univerzity vydaným rektorom. Zásady 
platenia školného vymedzuje zákon o vysokých školách a vnútorný predpis univerzity upravujúci výšku 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite vydávaný rektorom na príslušný akademický 
rok. 

(2) Rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení školného a poplatkov spojených so 
štúdiom, odpustení školného a poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termíny ich splatnosti. Pri 
rozhodovaní rektor zohľadňuje stanovisko dekana, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, 
zdravotný stav a iné zreteľa hodné skutočnosti, ktoré stanoví vnútorný predpis univerzity uvedený 
v odseku 1.136“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 136 znie: 

„ 136 Čl. 67a ods. 4 Štatútu UK.“. 

123. V čl. 57 ods. 4 znie: 

„(4) Ak počet uchádzačov o niektorú z nenárokových služieb presahuje kapacitné možnosti fakulty, 
služba sa poskytne uchádzačom v poradí podľa splnenia vopred určených kritérií, ktoré zohľadnia najmä 
sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.141“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 141 znie: 

„ 141 Čl. 68 ods. 2 Štatútu UK.“. 

124. V poznámke pod čiarou k odkazu 143 sa citácia „vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky 
č. 396/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. 
z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov“. 

125. Za článok 58 sa vkladá článok 58a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 58a 
Zabezpečenie možností stravovania 

(1) Zabezpečenie stravovania s možnosťou poskytnutia príspevku na náklady spojené so stravovaním je 
nepriamou formou sociálnej podpory.144a 

(2) Fakulta podľa svojich finančných a priestorových možností zabezpečuje študentom možnosti 
stravovania v priestoroch fakulty na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi gastronomických 
služieb na fakulte a prispieva na náklady spojené so stravovaním.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 144a znie: 

„ 144a § 94 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách.“. 

126. Článok 59 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 59 
Podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností 

(1) Finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a iných 
záujmových činností je nepriamou formou sociálnej podpory.145 

(2) Fakulta podľa svojich finančných a organizačných možností utvára podmienky a podporuje športovú 
činnosť a kultúrnu činnosť študentov. 
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(3) Fakulta podľa svojich finančných a priestorových možností utvára podmienky a podporuje aj iné 
záujmové činnosti študentov, najmä  

a) účasť študentov na domácich a medzinárodných súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja, 
b) organizáciu korešpondenčných seminárov, súťaží a iných podujatí pre žiakov základných škôl a 
stredných škôl z oblastí matematiky, fyziky a informatiky, 
c) aktivity študentskej komory akademického senátu.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 145 znie: 

„ 145 § 94 ods. 3 písm. b) a § 99 zákona o vysokých školách.“. 

127. V čl. 60 ods. 4 sa za slovom „univerzity“ vkladajú slová „a § 7 ods. 2 Zákonníka práce“. 

128. V čl. 61 ods. 2 sa slovo „Zásady“ nahrádza slovom „zásady“. 

129. V poznámke pod čiarou k odkazu 151 sa citácia „§ 77 ods. 4 zákona o vysokých školách“ nahrádza 
citáciou „§ 77 ods. 1 zákona o vysokých školách“. 

130. V čl. 61 odsek 3 znie: 

„(3) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-
pedagogický titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania 
najdlhšie na päť rokov. Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú 
pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných 
vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná zmluva na 
obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa druhej vety je od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná.152“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 152 znie: 

„ 152 § 77 ods. 2 zákona o vysokých školách.“. 

131. V čl. 61 ods. 4 druhej vete sa za slovami „alebo profesora“ vkladá slovo „aspoň“ a súčasne sa 
vypúšťajú slová „alebo umelecko-pedagogický titul“. 

132. V čl. 61 ods. 5 sa slová „v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi“ nahrádzajú slovami 
„podľa osobitných predpisov“. 

133. V čl. 62 sa slovo „Zásad“ nahrádza slovom „zásad“. 

134. V čl. 63 odsek 1 znie: 

„(1) Na fakulte sa uskutočňuje habilitačné konanie o udelenie titulu docent (ďalej len „habilitačné 
konanie“) a vymenúvacie konanie za profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) v akreditovaných 
odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.“. 

135. V čl. 63 ods. 3 sa slová „alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo“ nahrádzajú slovami 
„docent a“. 

136. V poznámke pod čiarou k odkazu 158 sa citácia „vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č 6/2005 Z. z. o postupe pri získavaní vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z.“ nahrádza citáciou „vyhláška 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.“. 

137. V čl. 66 odseky 2 a 3 znejú: 

„(2) Fakulta hospodári podľa zákona o vysokých školách a v súlade s inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity, metodikou rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 
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fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok, vnútornými predpismi fakulty a 
metodickým usmerňovaním Rektorátom UK. 

(3) Fakulta vykonáva zúčtovanie dotácií so štátnym rozpočtom podľa požiadaviek a v termínoch 
určených Rektorátom UK.“. 

138. V čl. 66 ods. 4 sa za slovom „rektorovi“ vypúšťa bodka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 
akademickému senátu.“. 

139. Článok 67 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 67 
Rozpočet výnosov a nákladov fakulty 

(1) Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si fakulta zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a 
nákladov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. 

(2) Rozpočet výnosov a nákladov fakulty sa zostavuje na kalendárny rok spravidla ako vyrovnaný.168 
Rozpočet výnosov a nákladov fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát.169 Štruktúru rozpočtu 
výnosov a nákladov fakulty na príslušný kalendárny rok stanovuje Rektorát UK. 

(3) Základným zdrojom financovania fakulty sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Ďalšími výnosmi fakulty sú 
školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku univerzity 
v správe fakulty, výnosy z duševného vlastníctva, výnosy z vlastných finančných fondov, iné výnosy 
z hlavnej činnosti fakulty, dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov.170 

(4) Nákladmi fakulty sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja.171 

(5) Fakulta samostatne hospodári a nakladá s pridelenými dotáciami zo štátneho rozpočtu podľa metodiky 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok 
schválenej akademickým senátom univerzity. Fakulta samostatne hospodári a nakladá aj s účelovo 
určenými finančnými prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na 
financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to na základe podmienok 
určených v zmluve.172 

(6) Dekan predkladá akademickému senátu správu o plnení rozpočtu výnosov a nákladov fakulty za 
uplynulý kalendárny rok, a to súčasne s predložením výročnej správy o hospodárení fakulty za uplynulý 
kalendárny rok.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 168 znie: 

„ 168 Čl. 84 ods. 5 Štatútu UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 169 znie: 

„ 169 § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 170 znie: 

„ 170 § 16 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách, čl. 84 ods. 3 Štatútu UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 171 znie: 

„ 171 § 16 ods. 5 zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 172 znie: 

„ 172 Čl. 84 ods. 5 a 7 Štatútu UK.“. 

140. Nadpis článku 68 znie: „Finančné fondy fakulty“. 

141. V čl. 68 ods. 2 sa na konci písmena e) čiarka nahrádza bodkou a súčasne sa vypúšťa písmeno f). 

142. V čl. 68 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 
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„(3) Finančné fondy fakulty, okrem sociálneho fondu, sa tvoria z kladného celkového hospodárskeho 
výsledku fakulty, z darov, z dedičstva a z výnosov z nich vo výške stanovenej zákonom o vysokých 
školách. Celkový hospodársky výsledok fakulty je súčet jej hospodárskeho výsledku v hlavnej činnosti a 
hospodárskeho výsledku v podnikateľskej činnosti po zdanení. 

(4) Rozdelenie celkového hospodárskeho výsledku fakulty do finančných fondov fakulty uskutočňuje 
Rektorát UK po schválení výročnej správy o hospodárení univerzity za predchádzajúci kalendárny rok 
akademickým senátom univerzity a správnou radou univerzity.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

143. V čl. 68 ods. 6 sa slová „fondov a účelových účtov univerzity“ nahrádzajú slovami „finančných 
fondov fakulty“. 

144. Za článok 68 sa vkladá článok 68a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„68a 
Rozpis delenia finančných prostriedkov fakulty 

(1) Na finančné zabezpečenie svojej činnosti si fakulta okrem rozpočtu výnosov a nákladov zostavuje aj 
rozpis delenia finančných prostriedkov fakulty, ktorý na návrh dekana schvaľuje akademický senát. 
Rozpis delenia finančných prostriedkov fakulty sa vnútorne člení na  

a) rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu; súčasťou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu je rozpis dotácie 
pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby, a 
b) rozpis predpokladaných nedotačných príjmov a vlastných zdrojov fakulty. 

(2) Rozpis dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby sa vykonáva na základe 
metodiky delenia finančných prostriedkov pracoviskám fakulty. Metodika delenia finančných 
prostriedkov pracoviskám fakulty je vnútorným predpisom fakulty, ktorý na návrh dekana schvaľuje 
akademický senát.  

(3) Zmeny rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty na návrh dekana schvaľuje akademický senát. 
V rozsahu a spôsobom určenými v zásadách hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty môže zmeny 
rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty vykonávať dekan. O všetkých zmenách rozpisu delenia 
finančných prostriedkov fakulty sa vedie operatívna evidencia. 

(4) Podrobnosti o štruktúre rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty a podrobnosti o spôsobe 
vykonávania zmien rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty ustanovia zásady hospodárenia a 
podnikateľskej činnosti fakulty, ktoré sú vnútorným predpisom fakulty a na návrh dekana ich schvaľuje 
akademický senát.“. 

145. Článok 69 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 69 
Hospodárenie a nakladanie s majetkom v správe fakulty 

(1) Fakulta je správcom majetku univerzity. Pri správe majetku koná v mene fakulty dekan v rozsahu 
určenom vnútornými predpismi univerzity, splnomocneniami udelenými rektorom a vnútorným 
predpisom fakulty zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty.  

(2) Fakulta využíva majetok univerzity v správe fakulty na plnenie svojich úloh, na poskytovanie 
sociálnej podpory študentom a zamestnancom fakulty a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a vnútornými predpismi univerzity aj na podnikateľskú činnosť. 

 (3) Pod správou zvereného majetku univerzity sa rozumie oprávnenie fakulty zverený majetok univerzity 
držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi177 a 
vnútornými predpismi univerzity178. So zvereným majetkom sa fakulte zverujú i súvisiace majetkové 
práva a súvisiace záväzky.  
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(4) Obstarávanie majetku univerzity a jeho reprodukcia, ktorá je hradená z verejných prostriedkov, sa 
riadi osobitným zákonom179 a vnútorným predpisom univerzity180.  

(5) Akademický senát sa vyjadruje k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona o 
vysokých školách týkajúcich sa majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na 
majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu 
univerzity. 

(6) Hospodárenie a nakladanie s majetkom univerzity v správe fakulty kontroluje akademický senát. 
Vymedzenie pôsobnosti akademického senátu a jeho orgánov v oblasti kontroly hospodárenia a 
nakladania s majetkom univerzity v správe fakulty upravia zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti 
fakulty.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 177 znie: 

„ 177 § 17 zákona o vysokých školách, zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 178 znie: 

„ 178 Vnútorný predpis UK č. 18/2010 – Nakladanie s majetkom UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 179 znie: 

„ 179 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 180 znie: 

„ 180 Vnútorný predpis UK č. 24/2017 – Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
dodatkov.“. 

146. V čl. 70 odsek 5 znie: 

„(5) Celý proces hospodárenia podnikateľskej činnosti sa sleduje a eviduje zásadne oddelene od hlavného 
hospodárenia na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici a samostatne v analytickej účtovnej 
evidencii fakulty.185“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 185 znie: 

„ 185 § 18 ods. 3 zákona o vysokých školách, čl. 87 ods. 4 Štatútu UK.“. 

147. V čl. 70 ods. 7 sa slovo „pracovno-právnu“ nahrádza slovom „pracovnoprávnu“ a súčasne sa na 
konci pripája táto veta: „Podrobnosti o vykonávaní podnikateľskej činnosti na fakulte ustanovia zásady 
hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty.“. 

148. Článok 71 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 71 
Kontrola hospodárenia 

(1) Základnou formou kontroly hospodárenia fakulty je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, 
priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti jednotlivých finančných operácií zo strany poverených 
zamestnancov fakulty a výročná správa o hospodárení fakulty. 

(2) Nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty kontroluje akademický senát.189 Akademický senát 
v oblasti kontroly nakladania s finančnými prostriedkami fakulty najmä 

a) prerokúva písomné informácie o zmenách rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty vykonaných 
dekanom, 
b) prerokúva správu o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných 
zdrojov fakulty k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, 
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c) prerokúva správu o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov 
fakulty za uplynulé obdobie, 
d) prerokúva správu o plnení rozpočtu výnosov a nákladov fakulty za uplynulý kalendárny rok, 
e) zriaďuje stále a dočasné komisie ako svoje iniciatívne, poradné a kontrolné orgány pre oblasť kontroly 
hospodárenia fakulty, 
f) plní ďalšie úlohy určené zásadami hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty. 

(3) Podrobnosti o štruktúre písomných informácií o zmenách rozpisu delenia finančných prostriedkov 
fakulty a podrobnosti o správach o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných 
zdrojov fakulty ustanovia zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty. 

(4) Finančnú kontrolu na fakulte vykonávajú vybraní odborní zamestnanci fakulty poverení dekanom. 
Základné pravidlá a spôsob vykonávania finančnej kontroly upravujú všeobecne záväzné právne 
predpisy190 a vnútorné predpisy univerzity190a.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 189 znie: 

„ 189 § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 190 znie: 

„ 190 Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 190a znie: 

„ 190a Vnútorný predpis UK č. 4/2013 Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK, 
vnútorný predpis UK č. 11/2012 Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2004 
Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení dodatku č. 1, príkaz rektora UK 
č. 4/2016 Úplné znenie príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK 
v znení dodatku č. 1.“. 

149. V čl. 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v lehote 30 dní od podania návrhu“. 

150. Článok 74 sa vypúšťa. 

151. Článok 76 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: 

„(4) Dodatok č. 1 k štatútu fakulty bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 21. októbra 2019 a 
akademickým senátom univerzity dňa .......................... .  

(5) Dodatok č. 1 k štatútu fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom 
univerzity a účinnosť dňom 1. januára 2020.“. 
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Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK a účinnosť dňom 
1. januára 2019. 

 
 
 
 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 

 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  
rektor UK predseda Akademického senátu UK 

 


