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PREAMBULA 

My, členovia1 akademického senátu, 

vychádzajúc z tradícií Univerzity Komenského v Bratislave, najstaršej zo súčasných vysokých 
škôl v Slovenskej republike, 

vyjadrujúc vôľu jej akademickej obce, 

vedomí si významu univerzít pre rozvoj ľudského poznania, vzdelanosti, kultúry a morálnych 
hodnôt a ich poslania slúžiť pravde, 

v snahe o vytvorenie spoločenstva, v ktorom vzájomné vzťahy jeho členov neurčuje moc ale 
duchovná autorita a v ktorom sa rešpektuje akademická sloboda ako nevyhnutný predpoklad 
existencie a trvalého rozvoja každej vedeckej, výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

majúc na zreteli prehlbovanie samosprávneho charakteru Univerzity Komenského 
v Bratislave a jej nezávislosti na moci a politike,  

vedení snahou umožniť prístup ku vzdelaniu pre všetkých, ktorí po ňom túžia, 

hlásiac sa k myšlienke budovania európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 
a celosvetovej spolupráce univerzít ako základu spoločného európskeho výskumného 
priestoru a medzinárodného vedeckého výskumu, ale aj ako predpokladu rozvoja 
vedomostnej spoločnosti a výchovy nových generácií k porozumeniu a tolerancii 

a 

preniknutí túžbou zaujať čestné miesto v rodine slobodných univerzít, 

sme podľa § 9 ods. 1 písm. a) bod 1. 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“) schválili na návrh rektora Univerzity Komenského v Bratislave tento 

 
Š t a t ú t  U n i v e r z i t y  K o m e n s k é h o  v  B r a t i s l a v e .  

 
1 V záujme uplatňovania rodovo citlivého jazyka sa všade tam, kde sa v texte tohto štatútu používa označenie 
v mužskom rode, sa má primerane na mysli aj označenie v iných rodoch. 

Komentár od [A2]: Odporúčame zvážiť vypustenie Preambuly 
ako celku. 



 

 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

PRVÝ ODDIEL 
Základné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Názov a sídlo Univerzity Komenského v Bratislave 

(1) Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej aj ako „UK“ alebo „univerzita“) je verejná 
vysoká škola a hlási sa k výskumným univerzitám.  

(2) UK bola založená dňa 11. júla 19192 a súčasný názov jej bol opäť priznaný nariadením 
vlády Československej republiky s účinnosťou od 15. novembra 1954.3 

(3) Úplný názov UK znie „Univerzita Komenského v Bratislave“, v latinskom jazyku 
„Universitas Comeniana Bratislavensis", v anglickom jazyku „Comenius University 
Bratislava“. Znenie názvu UK v iných jazykoch, znenia názvov fakúlt v slovenskom jazyku 
a v iných jazykoch sú uvedené v prílohe č. 1. 

(4) Sídlom UK je Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Slovenská republika. 

DRUHÝ ODDIEL 
Poslanie a činnosť UK 

Čl. 2 
Poslanie 

(1) Základným poslaním UK je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti. Ako výskumná 
univerzita tak činí tvorivou pedagogickou a vedecko–výskumnou vedeckovýskumnou 
prácou, ktorou otvára nové horizonty poznania. 

(2) Poslaním UK je aj rozvoj vedy, kultúry a vzdelanosti v kontexte slovenského, európskeho 
a svetového kultúrneho dedičstva. 

(3) UK svojich absolventov pripravuje tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň 
profesionálnej kvality, ale aj morálnej integrity a humanizmu. 

(4) UK má z dlhodobého hľadiska za cieľ zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti 
a prispievať k jej trvalo udržateľnému rozvoju. Kriticky vníma a citlivo reaguje na 
celospoločenské riziká v ich národnom aj globálnom kontexte a usiluje sa podieľať sa na 
ich zmenšovaní. Iniciuje a zapája sa do veľkého množstva spoločensky prospešných a 
dobročinných aktivít. 

 
2 Zákon č. 375/1919 Sb., ktorým sa zriaďuje Československá štátna univerzita v Bratislave. 
3 Vládne nariadenie vlády Československej republiky č. 49/1954 Zb. zo dňa 12. novembra 1954, ktorým sa mení 

názov Slovenskej univerzity v Bratislave. 

Komentár od [A3]: Upozorňujeme, že príloha č. 1 nebola 
súčasťou zaslaného dokumentu (nebola zaslaná na 
pripomienkovanie). 



 

 

(5) UK vyznáva princípy slobody a demokracie na vlastnej akademickej pôde. Za svoje 
poslanie považuje aj šírenie týchto princípov v celej spoločnosti. Bráni akademické 
slobody a práva a svoju akademickú samosprávu a nezávislosť. 

(6) UK ako výskumná univerzita a centrum excelentnosti:  

a) je referenčným bodom vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry na Slovensku; svoj 
výskum vykonáva nezávisle, samostatne určuje svoju orientáciu vo výučbe. Realizuje 
vedecký výskum a vzdelávanie v širokom spektre prírodných, technických, 
spoločenských a humanitných vied, 

b) vychádza vo výučbe z vlastnej vedeckej činnosti a z najlepších domácich a svetových 
zdrojov vedeckého poznania, 

c) systematicky prináša a implementuje nové poznatky vo vede a výskume, inovácie 
a nové technológie vo všetkých oblastiach svojej činnosti, 

d) pripravuje absolventov rozsiahleho spektra študijných programov, schopných 
využívať svoje vzdelanie a schopnosti v rozmanitých oblastiach verejného života 
a schopných reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce potreby spoločnosti,  

e) reaguje na spoločenskú požiadavku poskytovaním viacerých profesijne zameraných 
študijných programov, resp. študijných programov, ktoré sú zamerané aj na 
získavanie praktických zručností a schopností, a to v spolupráci s najkvalitnejšími 
profesijnými a stavovskými inštitúciami, ktoré dopĺňajú široké spektrum študijných 
možností na všetkých stupňoch štúdia, 

f) z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce využívajú 
bez obmedzení akademické slobody a práva pri výkone svojho povolania, 

g) venuje pozornosť pravidelnému hodnoteniu kvality a jej zlepšovaniu, aby študijné 
programy reflektovali najnovšie vedecké poznatky a požiadavky praxe, 

h) rozvíja spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí – so študentmi, vedeckými 
a vedecko-pedagogickými inštitúciami, štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, 
územnou a záujmovou samosprávou, zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi, 
záujmovými združeniami, neziskovým sektorom, 

i) aktívne komunikuje so spoločnosťou – s cieľom sprostredkovať vedomosti, zvyšovať 
otvorenosť a potenciál pre spoluprácu, prezentovať výsledky svojej práce a expertné 
názory a poskytovať morálny kompas, 

j) prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. 

(7) Takto definované poslanie vyplýva zo základných hodnotových princípov UK, podľa 
ktorých sa riadi a formuje jej činnosť a akademická kultúra. 

(8) Hodnotovým základom všetkých aktivít UK sú idey pravdy, celospoločenského dobra 
a spravodlivosti. 

(9) Činnosť a zámery univerzity nie sú spojené so žiadnou politickou silou, centrom alebo 
smerovaním. 

(10) UK sa usiluje o inkluzívny prístup ku vzdelaniu svojich študentov bez ohľadu na ich vek, 
rod, sexuálnu orientáciu, rasu, vieru alebo náboženstvo, politické zmýšľanie, zdravotné 
znevýhodnenie, sociálny pôvod, majetok či príslušnosť k národnosti alebo k etnickej 
skupine. 

Komentár od [A4]: Prečo zdôrazňovať, že členovia akademickej 
obce UK využívajú akademické slobody a práva bez obmedzení? 
Mala by to byť samozrejmosť (viď § 4 zákona o vysokých školách, je 
to zákonom garantované). 

Komentár od [A5]: Prosíme vysvetliť pojem „centrum“. 

Komentár od [A6]: Upozorňujeme, že podľa krátkeho slovníka 
slovenského jazyka má slovo „rod“ význam „pôvod“ (napr. 
zemiansky rod, rodom Slovák).  
 

 



 

 

(11) K základným princípom fungovania UK patrí slobodné vzdelávanie, slobodné vedecké 
bádanie, akademická samospráva, dodržiavanie pravidiel, zodpovednosť za vlastné 
konanie a zodpovednosť voči spoločnosti. 

(12) UK uplatňovaním etických princípov vo vedeckej a pedagogickej činnosti, ako aj v 
riadiacich procesoch prispieva k tolerancii v duchu humanizmu a európskych hodnôt 
s cieľom prispievať tak k udržateľnému morálnemu rozvoju svojich študentov aj celej 
spoločnosti. 

Čl. 3 
Postavenie 

(1) UK je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú 
vedeckú, vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť.4 Vzdelávacia činnosť na UK je 
založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane výsledkov vlastného vedeckého 
bádania. UK sa významne podieľa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry v Slovenskej 
republike. 

(2) UK je verejnou vysokou školou a vykonáva svoju činnosť na základe zákona o vysokých 
školách.5  

Čl. 4 
Činnosť 

(1) UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci 
akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti medicínskych, 
spoločenských, ekonomických a prírodných vied. V oblasti medicíny a farmácie je 
súčasťou vedeckej a vzdelávacej činnosti UK aj liečebno-preventívna starostlivosť. UK 
zabezpečuje habilitačné konania a inauguračné konania a poskytuje aj ďalšie 
vzdelávanie.  

(2) UK poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby a vykonáva nakladateľskú činnosť, 
ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej 
akademickej obce.  

(3) UK spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými 
a výskumnými inštitúciami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami a vytvára 
podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci. Formy a spôsoby 
spolupráce UK s tretími osobami sú spravidla upravené v osobitných zmluvách. 

(4) UK môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá primárne nadväzuje na jej vzdelávaciu, 
výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo 
činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská 
činnosť UK nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jej poslanie. 

 
4 § 4 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
5 § 111 a Príloha č. 1 zákona o vysokých školách. 



 

 

(5) UK sa vyjadruje k zásadným spoločenským otázkam, a tým prispieva k ochrane hodnôt 
vzdelanosti, kultúry a morálky v spoločnosti. 

TRETÍ ODDIEL 
Akademické slobody a akademické práva 

Čl. 5 
Akademické slobody a akademické práva 

(1) UK zaručuje členom akademickej obce akademické slobody a akademické práva 
a vystupuje na ich obranu pri ich prípadnom obmedzovaní. 

(2) Rozsah akademických slobôd a akademických práv upravuje zákon o vysokých školách.6  

(3) Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami 
demokracie, humanity a s právnym poriadkom. 

Čl. 6 
Akademická pôda 

(1) Akademickú pôdu UK tvoria nehnuteľnosti, ktoré UK vlastní, spravuje, má v nájme, vo 
výpožičke alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy UK a jej súčastí fakúlt.  

(2) Na akademickej pôde je každý povinný správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, 
zdravia alebo majetku, aby neboli obmedzené akademické slobody a akademické práva 
a aby neboli narušené kolegiálne a korektné medziľudské vzťahy. 

(3) Akademická pôda je apolitická. Na akademickej pôde nesmú jednotlivci, politické strany 
ani politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie. 

(4) Akademická pôda je nedotknuteľná. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na 
akademickú pôdu povoľuje rektor. Súhlas na vstup orgánov činných v trestnom konaní 
udeľuje rektor alebo ním poverený zamestnanec UK. 

ŠTVRTÝ ODDIEL 
Akademické insígnie a akademické obrady 

Čl. 7 
Akademické insígnie 

(1) Akademické insígnie sú symbolom slobody akademických slobôd, historických tradícií, 
akademickej samosprávy UK a jej súčastí, právomocí rektora, prorektorov, dekanov 
a prodekanov. 

(2) Akademickými insígniami UK sú: 

a) znak UK a znaky súčastí, 
b) pečatidlo so znakom UK, 
c) kolana rektora a kolany dekanov a 

 
6 § 4 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A7]: Nesprávne prevzatý § 4 ods. 3 zákona o VŠ. 
Výpožička a ani „súčasti“ v zákone nie sú uvedené. 

Komentár od [A8]: Nesprávne prevzatý § 4 ods. 3 zákona o VŠ. 
Podľa zákona môže vstup OČTK na akademickú pôdu povoliť rektor 
(v zákone nie je možnosť poverenia týmto úkonom zamestnanca 
UK). 

Komentár od [A9]: Zákon o vysokých školách v § 4 ods. 1 písm. 
f) rozlišuje akademické insígnie a znaky. Je skutočne „znak“ 
akademickou insígniou? 
 
Podľa doterajšieho Štatútu UK je akademickou insígniou aj 
prsteň. Prečo prsteň už naďalej nebude akademickou 
insígniou? 



 

 

d) žezlo rektora a žezlá dekanov. 

(3) Znak UK tvorí kruh s poprsím Jana Amosa Komenského z profilu hľadiaceho vpravo 
s kruhopisom UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX. Znak UK používa 
UK najmä na dokladoch o vzdelaní, rozhodnutiach, vymenúvacích dekrétoch docentov 
a doktorov vied, na publikáciách, príležitostných tlačiach. 

(4) Pečatidlo na suchú pečať so znakom UK má stranovo obrátené pečatné pole vyryté 
v negatíve. Pečatné pole vypĺňa poprsie Jana Amosa Komenského z profilu hľadiaceho 
vpravo lemované kruhopisom UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX. 
Pečatidlo na suchú pečať so znakom používa UK na spečatenie diplomov čestných 
doktorov a ďalších významných listín na základe rozhodnutia rektora.  

(5) Kolana rektora a kolany dekanov sú insígniami nosenými rektorom a dekanmi okolo pliec 
počas akademických obradov a akademických slávností.  

(6) Žezlo rektora a žezlá dekanov sú insígniami nosenými pedelom rektora a pedelmi 
dekanov pred uvedenými akademickými funkcionármi počas akademických obradov 
a akademických slávností.  

(7) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady 
v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami UK. 

(8) Dokumentácia akademických insígnií UK je uložená v Archíve UK. Podrobnejšie pravidlá 
používania akademických insígnií UK ustanoví osobitný vnútorný predpis.7  

(9) Pravidlá používania vizuálnej identity UK a jej súčastí a štandardy vizuálneho prevedenia 
loga UK a jej súčastí ustanoví osobitný vnútorný predpis vydaný rektorom.8 

Čl. 8 
Taláre 

(1) Taláre ako slávnostný odev sú pri akademických obradoch a akademických slávnostiach 
oprávnení používať rektor, prorektori, predseda a členovia akademického Akademického 
senátu UK, dekani, prodekani, predsedovia akademických senátov fakúlt, profesori, 
docenti a na základe rozhodnutia rektora alebo dekana aj iní členovia akademickej obce 
UK a významní hostia UK.  

(2) Dokumentácia talárov UK je uložená v Archíve UK. Spôsob používania talárov UK 
ustanoví osobitný vnútorný predpis vydaný rektorom.9 

Čl. 9 
Akademické obrady a akademické slávnosti 

(1) Na UK sa uskutočňujú slávnostné akademické obrady a akademické slávnosti. 

 
7 Smernica rektora, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií. 
8 Smernica rektora, ktorou sa vydáva Dizajnový manuál UK. 
9 Smernica rektora, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií. 

Komentár od [A10]: Je uvedené v doterajšom Štatúte UK, 
navrhujeme ponechať. 

Komentár od [A11]: Článok 7 sa týka akademických insígnií. 
Vizuálna identita a ani logá nie sú akademickými insígniami. 

Komentár od [A12]: Doplnenie slov „alebo dekana“ sa týka 
akademických obradov fakúlt. 

Komentár od [A13]: Je uvedené v doterajšom Štatúte UK, 
navrhujeme ponechať. 



 

 

(2) Medzi akademické obrady patria imatrikulácie študentov, promócie absolventov 
vysokoškolského štúdia vo všetkých troch stupňoch, promócie absolventov rigorózneho 
konania, promócie doktorov honoris causa, odovzdávanie vymenúvacích dekrétov 
docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a inaugurácie dekanov. 

(3) Medzi akademické slávnosti patrí najmä otvorenie akademického roku, otvorenie 
a ukončenie Detskej UK, otvorenie a ukončenie Studia Academica Slovaca, promócie 
absolventov ďalšieho vzdelávania, zlaté promócie absolventov po 50 rokoch od 
ukončenia štúdia, oceňovanie študentov a pedagógov pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentstva. 

(4) Akademické obrady majú na UK dlhoročnú tradíciu a sú významnou súčasťou 
prezentácie UK a výrazom úcty k tradíciám a hodnotám, ktoré UK a jej fakulty vyznávajú. 

(5) Podrobnejšie pravidlá akademických obradov a akademických slávností ustanoví 
osobitný vnútorný predpis.10 

Čl. 10 
Medaily UK 

(1) Rektor môže udeliť medaily UK fyzickým osobám, vo výnimočných prípadoch aj 
právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj UK, vedy, vzdelanosti a akademických 
práv a slobôd.  

(2) Medailami UK sú: 

a) pamätné medaily vydávané pri výročiach UK, 
b) veľká zlatá medaila, veľká strieborná medaila, 
c) medaily (zlatá, strieborná, bronzová), 
d) iné medaily. 

(3) Dekan môže udeliť medaily fakulty fyzickým osobám, vo výnimočných prípadoch 
právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty, vedy, vzdelanosti, akademických 
práv a slobôd. 

(4) Medailami fakulty sú: 

a) pamätné medaily fakulty vydávané pri výročiach fakulty, 
b) medaily fakulty (zlatá, strieborná, bronzová), 
c) iné medaily fakulty.  

(5) Dokumentácia týkajúca sa medailí UK je uložená v Archíve UK. Podrobnosti o udeľovaní 
medailí UK ustanoví osobitný vnútorný predpis.11 Podrobnosti o udeľovaní medailí fakúlt 
ustanovia vnútorné predpisy fakúlt. 

 
10 Imatrikulačný a promočný poriadok UK. 
11 Smernica rektora, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK. 

Komentár od [A14]: Výpočet akademických slávností je príliš 
podrobný, navrhujeme zvážiť ich redukciu a podrobnosti uviesť vo 
vnútornom predpise podľa odseku 5. 

Komentár od [A15]: Je uvedené v doterajšom Štatúte UK, 
navrhujeme ponechať. 



 

 

DRUHÁ ČASŤ 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

PRVÝ ODDIEL 
Právne postavenie UK a jej členenie 

Čl. 11 

(1) Univerzita Komenského v Bratislave je právnická osoba12 s plnou právnou subjektivitou. 
V jej mene koná rektor. 

(2) Univerzita Komenského v Bratislave sa člení na fakulty, a iné pedagogické, výskumné, 
vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné pracoviská a účelové zariadenia 
určené Organizačným poriadkom UK (ďalej len „súčasti UK“).13 

(3) Súčasti UK zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor po 
schválení v Akademickom senáte UK a v Správnej rade UK; to platí, aj ak ide o zmenu 
názvu alebo o zmenu sídla súčasti UK.14 

(4) Riadenie a pôsobnosť súčastí UK, ktoré nie sú fakultami, upraví Organizačný poriadok 
UK. 

DRUHÝ ODDIEL 
Rektorát 

Čl. 12 
Právne postavenie 

(1) Rektorát je súčasťou UK; je najvyššie hospodárske, administratívne, metodické a riadiace 
centrum, ktoré plní úlohy UK , ktorá spolu s fakultami zabezpečuje plnenie úloh UK.  

(2) Rektorát nemá právnu subjektivitu.  

(3) Rektorát má pracovnoprávnu subjektivitu – postavenie zamestnávateľa. Právo konať 
v pracovnoprávnych vzťahoch môže rektor delegovať najmä na kvestora. 

(4) Podrobnosti o úprave pracovnoprávnych vzťahov ustanoví osobitný vnútorný predpis.15 
Počet a štruktúru pracovných miest Rektorátu ustanoví rektor rozhodnutím.  

Čl. 13 
Riadenie 

(1) Rektorát riadi rektor. Rektor môže riadením jednotlivých úsekov organizačných útvarov 
poveriť prorektora, kvestora alebo ďalšie osoby.  

 
12 § 2 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
13 § 21 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
14 § 21 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bod 3. a § 41 ods. 4 písm. c) zákona o vysokých školách. 
15 Pracovný poriadok UK. 

Komentár od [A16]: Nesprávne prevzatý § 21 ods. 1 zákona 
o VŠ. 

Komentár od [A17]: Riadenie a pôsobnosť fakúlt UK má podľa § 
22 ods. 10 zákona o VŠ upravovať štatút vysokej školy. 

Komentár od [A18]: Podporujeme, aby rektorát mal postavenie 
súčasti UK. Nesúhlasíme však s formuláciou, podľa ktorého je 
rektorát hospodárske, administratívne, metodické a riadiace 
centrum, ktoré plní úlohy UK, a to z dvoch dôvodov. Slovo 
„centrum“ evokuje, že rektorát je nadriadený fakultám UK. Zároveň 
neplatí to, že iba rektorát plní úlohy UK, úlohy UK plnia všetky 
súčasti UK (teda najmä fakulty). 
 
Pre porovnanie, v doterajšom Štatúte UK (čl. 35) bolo: 
Čl. 35 Rektorát UK 
(1) Úlohy spojené najmä s organizačným, personálnym, 
administratívnym a technickým zabezpečením UK vykonáva 
Rektorát UK (ďalej aj „RUK“); rozsah jeho pôsobnosti stanovuje 
Organizačný poriadok UK schválený AS UK. Podrobné vymedzenie 
pôsobnosti jednotlivých útvarov RUK a jeho organizačnú štruktúru 
stanovuje Organizačný poriadok RUK, ktorý vydáva rektor. 
(2) Rektorát UK uskutočňuje najmä organizačné, metodické, 
koordinačné, konzultačnoporadenské, kontrolné a evidenčné 
činnosti v oblasti študijnej, vedeckovýskumnej, ekonomickej, 
právnej, personálnej, ako aj v oblasti verejného obstarávania, 
riadenia projektovej činnosti, informačných technológií, vnútornej 
správy a zahraničných vzťahov UK.  
(3) Rektorát UK materiálne a administratívne zabezpečuje činnosti 
rektora UK, samosprávnych orgánov UK, prorektorov, kvestora a 
Správnej rady UK. Pripravuje podklady pre ich rokovanie a 
rozhodovanie.  
(4) Rektorát UK zároveň spravuje hospodárske, administratívne, 
personálne a technické záležitosti centrálne financovaných súčastí 
UK.  
(5) Rektorát UK pripravuje a spracúva podklady potrebné na plnenie 
povinností UK najmä v oblasti účtovníctva, štatistiky, predpísanej 
evidencie a na vypracovanie súhrnných správ a prehľadov za UK.41 
Na tento účel sú zodpovední zamestnanci Rektorátu UK oprávnení 
vyžadovať od fakúlt a ďalších súčastí UK všetky potrebné 
informácie, podklady a prehľady. 

Komentár od [A19]: To, že rektorát sa člení na úseky, je vecou 
Organizačného poriadku UK alebo Organizačného poriadku RUK. 
Nejaví sa ako vhodné v štatúte používať konkrétny názov pre 
organizačný útvar. 



 

 

(2) V čase neprítomnosti rektora ho zastupuje písomne poverený prorektor v rozsahu 
poverenia. 

Čl. 14 
Pôsobnosť 

(1) Rektorát plní úlohy UK, ak nie sú týmto štatútom, Organizačným poriadkom UK alebo 
iným vnútorným predpisom UK zverené do pôsobnosti fakúlt alebo iných súčastí UK. 
v tomto štatúte alebo v inom vnútornom predpise nie je ustanovené inak. Podrobnosti 
o riadení Rektorátu, organizačnej štruktúre a o vecnej pôsobnosti jednotlivých útvarov 
Rektorátu upravuje osobitný vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora schvaľuje 
Akademický senát UK.16 

(2) Rektorát najmä: 

a) zabezpečuje administratívny, organizačný, personálny a hospodársko-ekonomický 
chod UK, 

b) riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť fakúlt a ďalších súčastí v otázkach 
celouniverzitného významu, 

c) zabezpečuje administratívnu podporu fakúlt a ďalších súčastí, 
d) materiálne a administratívne zabezpečuje činnosti rektora, samosprávnych orgánov 

UK, prorektorov, kvestora a Správnej rady UK; vrátane prípravy podkladov na ich 
rokovanie a rozhodovanie. 

(3) Každý zamestnanec17 je povinný na požiadanie poskytnúť Rektorátu súčinnosť; najmä na 
požiadanie poskytnúť Rektorátu všetky potrebné informácie, podklady a prehľady, ktoré 
potrebuje pri plnení svojich úloh. 

TRETÍ ODDIEL 
Fakulta 

Čl. 15 
Právne a pracovnoprávne postavenie 

(1) Fakulta je samosprávnou súčasťou UK. 

(2) Fakulta nemá právnu subjektivitu. 

(3) Fakulta má pracovnoprávnu subjektivitu – postavenie zamestnávateľa. 
V pracovnoprávnych vzťahoch na fakulte vystupuje ako zamestnávateľ príslušná fakulta 
ako organizačná zložka UK.18 

(4) Za fakultu ako zamestnávateľa koná dekan. Dekan vykonáva právne úkony 
v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnancami zaradenými na fakulte. 

 
16 Organizačný poriadok RUK. 
17 Zamestnancom sa rozumie zamestnanec UK, fakulty a súčasti UK. 
18 § 7 ods. 2 Zákonníka práce. 

Komentár od [A20]: Navrhujeme presnejšie vymedziť vzťah 
rektorátu a fakúlt. Rektorát by mal plniť tie úlohy UK, ktoré nie sú 
zverené fakultám, inak by hrozilo, že samosprávne postavenie 
fakúlt by mohlo byť postupne obmedzované rektorátom (preberal 
by pôsobnosť fakúlt). 

Komentár od [A21]: Rozpor s čl. 11 ods. 4. Riadenie súčastí UK 
má upravovať Organizačný poriadok UK. 

Komentár od [A22]: Nesúhlasíme s tým, aby v štatúte bolo 
uvedené, že rektorát riadi fakulty. Fakulty majú v čl. 19 vymenovanú 
svoju samosprávnu pôsobnosť a v týchto veciach by rektorát fakulty 
nemal riadiť, iba metodicky usmerňovať a kontrolovať (najmä 
dodržiavanie predpisov). 

Komentár od [A23]: Upozorňujeme, že pojem „celouniverzitný 
význam“ by si vyžadoval v štatúte bližšie vymedzenie. 

Komentár od [A24]: Zastávame názor, že ide o pracovnoprávnu 
záležitosť, ktorú by mal upravovať Pracovný poriadok UK. 
 
Doteraz takáto povinnosť v Štatúte UK uvedená nebola. Aké sú 
dôvody pre zavedenie tejto povinnosti voči všetkým zamestnancom 
UK a nie napríklad len voči vedúcim zamestnancom súčastí UK?  

Komentár od [A25]: Požadujeme explicitne uviesť, že fakulty sú 
samosprávnymi súčasťami UK. 



 

 

(5) Dekan môže delegovať právo konať v pracovnoprávnych vzťahoch najmä na tajomníka 
fakulty. Podrobnejšiu úpravu pracovnoprávnych vzťahov na fakulte obsahuje Pracovný 
poriadok UK a pracovný poriadok fakulty, ak je vydaný. 

(6) Za plnenie záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov fakulty a za dôsledky 
vyplývajúce z porušenia platných predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 
a odmeňovania zodpovedá dekan rektorovi. 

(7) Organizačnú štruktúru fakulty ustanoví organizačný poriadok fakulty. Ak štatút fakulty 
neustanovuje inak, počet a štruktúru pracovných miest na fakulte ustanoví dekan 
rozhodnutím, a to v rozsahu disponibilných finančných prostriedkov fakulty. 

Čl. 16 
Riadenie 

(1) Predstaviteľom fakulty je dekan, ktorý je zamestnancom UK. Dekana vymenúva rektor, 
a to na základe voľby v súlade s čl. 17.19 Ak fakulta nemá dekana a štatút fakulty neurčuje 
inak, rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana zamestnanca 
UK. 

(2) Dekan fakultu riadi, zastupuje a koná v jej veciach. Vo veciach podľa čl. 19 koná v mene 
UK. Rektor môže poveriť dekana na zastupovanie UK aj v iných veciach určených 
osobitným vnútorným predpisom20 alebo na základe poverenia. 

(3) Dekana zastupujú najmä prodekani a tajomník v rozsahu určenom vnútornými predpismi 
fakulty a rozhodnutím dekana dekanom. 

(4) Dekan zodpovedá za svoju činnosť a za hospodárenie fakulty rektorovi. Dekan 
zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi 
za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy (čl. 19 ods. 2), za 
hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými 
predpismi UK. 

(5) Plat dekana určuje rektor po písomnom vyjadrení Správnej rady UK21 a vypláca sa 
z rozpočtu príslušnej fakulty. Plat dekana sa môže meniť najmä vzhľadom na rozsah 
plnenia výkonnostnej zmluvy a štatistických ukazovateľov kvality danej fakulty. 

Čl. 17 
Voľba a odvolanie dekana 

(1) Dekana volí volebné zhromaždenie. Ak štatút fakulty neurčuje inak, voľbu vyhlasuje 
a zabezpečuje akademický senát fakulty, a to najneskôr šesť mesiacov pred skončením 
funkčného obdobia dekana; pri predčasnom zániku funkcie bezodkladne. 

(2) Volebné zhromaždenie sa tvorí, tak že akademický senát fakulty lósom určí tri štvrtiny 
svojich členov, ktorí budú vo volebnom zhromaždení zástupcami akademickej obce 

 
19 § 22 ods. 2 a 4 zákona o vysokých školách. 
20 Podpisový poriadok UK. 
21 § 10a ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A26]: Spôsob určovania štruktúry a počtu 
pracovných miest na fakultách by mal byť ponechaný na štatúty 
fakúlt (každá fakulta má svoje špecifiká a historický vývin v tejto 
veci), Štatút UK by mal obsahovať všeobecnú úpravu, ktorá by sa 
aplikovala v prípade, že štatút fakulty túto vec nerieši. 
 
Doterajšie znenie Štatútu UK (čl. 12 ods. 1 písm. d) ) bolo: 
(1) V súlade so zákonom majú orgány akademickej samosprávy 
fakulty právo rozhodovať a konať v mene UK v týchto veciach 
patriacich do samosprávnej pôsobnosti UK: 
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov zaradených na fakulte, ktorá je v postavení 
zamestnávateľa, v súlade s počtom a štruktúrou pracovných miest 
navrhnutých dekanom fakulty a schválených senátom fakulty, 
určených v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty a v 
rozsahu disponibilných finančných prostriedkov fakulty, 

Komentár od [A27]: Malo by ísť o úpravu v Pracovnom 
poriadku UK. Zároveň upozorňujeme, že doposiaľ UK nemá 
zamestnancov (majú ich fakulty, Vedecký park UK a Rektorát). 

Komentár od [A28]: Navrhujeme, aby štatút fakulty mohol 
podrobnejšie alebo odchýlne určiť spôsob výberu osoby poverenej 
výkonom funkcie dekana (napr. že túto osobu rektor vymenuje na 
návrh akademického senátu fakulty tak, ako tomu bolo doposiaľ). 

Komentár od [A29]: Štatút UK nerieši, ako budú do funkcií 
ustanovovaní prodekani. Budú si to môcť fakulty upraviť vo svojich 
vnútorných predpisoch? 

Komentár od [A30]: Vnútorný predpis fakulty môže byť 
organizačný poriadok fakulty, podpisový poriadok fakulty atď. 
Doposiaľ organizačné poriadky fakúlt obsahujú okruh pôsobnosti 
prodekanov a tajomníkov fakúlt, akú sú dôvody na zmenu 
zaužívanej praxe? 

Komentár od [A31]: Žiadame ponechať súčasný stav (§ 28 ods. 
1 v znení pred novelou zákona o vysokých školách).  

Komentár od [A32]: Voľba dekana má na rôznych fakultách 
svoje špecifiká (napr. že ich vyhlasuje nie AS ale Predsedníctvo AS), 
nie je nevyhnutne potrebné to unifikovať. Rovnako aj lehoty 
(navrhuje sa najneskôr šesť mesiacov, horná lehota nie je určená – 
teda aj dva roky vopred?) Postačuje, aby štatút UK obsahoval 
všeobecnú úpravu, od ktorej sa môže štatút fakulty (schvaľovaný AS 
UK) odchýliť. 



 

 

fakulty. Tieto osoby budú tvoriť tri štvrtiny volebného zhromaždenia. Zvyšnú štvrtinu 
vymenuje rektor spravidla z ostatných členov akademického senátu fakulty. 
Volebné zhromaždenie tvoria všetci členovia akademického senátu fakulty a z jednej 
štvrtiny ho tvoria osoby vymenované rektorom z radov členov vedeckej rady fakulty 
alebo Vedeckej rady UK, ktorí sú členmi akademickej obce fakulty a nie sú členmi 
akademického senátu fakulty. Do celkového počtu členov volebného zhromaždenia sa 
započítavajú aj uvoľnené miesta členov akademického senátu fakulty a miesta členov 
akademického senátu fakulty s pozastaveným členstvom. Členom volebného 
zhromaždenia nemôže byť rektor, prorektor, dekan, prodekan, kvestor alebo tajomník 
fakulty. 

(3) Ak štatút fakulty neurčuje inak, akademický senát fakulty najneskôr 14 kalendárnych dní 
pred konaním voľby požiada rektora o vymenovanie členov volebného zhromaždenia.  

(4) Voľba dekana je tajná sa vykonáva tajným hlasovaním. Na zvolenie dekana je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých prítomných členov volebného zhromaždenia, 
pričom štatút fakulty môže určiť vyššie kvórum. Podrobnosti voľby si upraví fakulta 
vnútorným predpisom fakulty; ak ide o osobitný vnútorný predpis fakulty upravujúci 
voľbu dekana, takýto vnútorný predpis fakulty schvaľuje akademický senát fakulty na 
návrh predsedu akademického senátu fakulty. 

(5) Rektor pri vymenovaní dekana uzatvára s dekanom na čas funkčného obdobia zmluvu 
o výkone funkcie, ktorá obsahuje merateľné ukazovatele na účel zvyšovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej 
alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého 
zámeru UK.22 

(6) Funkcia dekana zaniká v prípadoch podľa § 22 ods. 7 a 8 zákona o vysokých školách. 

(7) Rektor môže odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
volebného zhromaždenia, ktoré sa ustanoví postupom podľa odseku 2, pričom takéto 
volebné zhromaždenie zvoláva rektor. 

(8) Skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené 
predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana.23 

Čl. 18 
Kolektívne orgány Orgány fakulty 

(1) Orgánmi fakulty sú dekan, kolektívne samosprávne orgány a ďalšie kolektívne orgány. 

(2) Dekan je orgánom akademickej samosprávy fakulty. 

(3) Na fakulte sa zriaďujú kolektívne orgány: 

a) akademický senát fakulty, 
b) vedecká rada fakulty, 
c) disciplinárna komisia fakulty pre študentov, 

 
22 § 22 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
23 § 22 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A33]: Návrh losovať považujeme za absurdný. 
Cieľ toho, aby o voľbe dekana rozhodovali zástupcovia akademickej 
obce fakulty, sa dá dosiahnuť aj inak. 
 
Návrh je navyše nedomyslený. Môže vylosovaný člen volebného 
zhromaždenia túto funkciu odmietnuť? Môže sa vzdať tejto funkcie? 
Čo v prípade, že člen volebného zhromaždenia predčasne ukončí 
pracovný pomer (zomrie)? Čo v prípade uprázdnených mandátov 
alebo mandátov s pozastaveným členstvom? 

Komentár od [A34]: Tajná nie je voľba dekana (to by na ňu 
nemala prístup verejnosť, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou 
verejnosti zasadnutí kolektívnych orgánov fakulty), ale hlasovanie. 

Komentár od [A35]: Doposiaľ sa kvóra potrebné pre zvolenie 
v jednotlivých kolách počítali z počtu prítomných členov AS. 

Komentár od [A36]: Niektoré fakulty (PraF UK, FMFI UK) majú 
osobitné vnútorné predpisy upravujúce voľbu kandidáta na dekana. 
Doposiaľ podľa zákonnej úpravy museli takýto vnútorný predpis 
schvaľovať akademické senáty na návrh dekanov. Keďže 
samosprávu fakúlt už upravuje Štatút UK, navrhujeme, že v prípade, 
ak sa fakulta rozhodne voľbu dekana upraviť osobitným vnútorným 
predpisom, takýto predpis schvaľuje akademický senát fakulty na 
návrh predsedu akademického senátu fakulty. Ak by to nebolo 
v Štatúte UK takto uvedené, predpis o voľbe dekana by podľa čl. 34 
ods. 1 písm. a) naďalej musel predkladať dekan. 

Komentár od [A37]: Podľa návrhu štatútu dekan nemá naďalej 
už byť orgánom akademickej samosprávy fakulty, čo je v rozpore 
s tým, za čo UK bojovala pri novele zákona o vysokých školách. 
Nejde len o symbolickú rovinu (vetu v štatúte), ale aj o tom, že 
dekan na akademických obradoch nosí akademické insígnie, ktoré 
sú symbolom akademickej samosprávy UK a jej fakúlt. Požadujeme 
preto ponechať súčasný stav (§ 24 ods, 1 písm. b) v znení pred 
novelou zákona o vysokých školách). 



 

 

d) orgány na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality24 - akreditačná rada fakulty, 
rada študijného programu, príp. iné orgány v súlade s osobitným vnútorným 
predpisom.25 

(2) Akademický senát fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov sú kolektívne 
samosprávne orgány. Vedecká rada fakulty je najvyšším orgánom vedecko-výskumnej 
vedeckovýskumnej autonómie fakulty. 

(3) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti kolektívnych orgánov fakulty upravuje štvrtá časť 
tohto štatútu. Ďalšie podrobnosti o voľbe, väčšine potrebnej pre prijímanie uznesení, 
činnosti a zasadnutiach upravuje štatút fakulty, prípadne ďalšie vnútorné predpisy 
fakulty. 

(4) Fakulta si môže vnútorným predpisom zriadiť ďalšie kolektívne poradné orgány (napr. 
vedenie fakulty). 

Čl. 19 
Pôsobnosť 

(1) Pôsobnosť fakulty ustanovuje zákon o vysokých školách.26 

(2) Fakulta má právo v mene UK rozhodovať alebo konať v týchto veciach patriacich do 
samosprávnej pôsobnosti UK:27 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium, ktoré predkladá dekan 
a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte, 

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na 
fakulte, 

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov 
zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za 
podmienok určených v tomto štatúte (čl. 15), 

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa pravidiel určených v tomto štatúte (čl. 58), 
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to 

aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, za predpokladu, že 
z uzatvorenej zmluvy o spolupráci vyplývajú povinnosti a záväzky len pre fakultu, 
ktoré fakulta pokryje výlučne z vlastných peňažných zdrojov, 

g) v ďalších oblastiach podľa Organizačného poriadku UK osobitného vnútorného 
predpisu28. 

(3) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí: 

a) vnútorná organizácia fakulty, 

 
24 § 7 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
25 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK (ďalej len „Vnútorný systém 

kvality“). 
26 § 22 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
27 § 6 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
28 Podpisový poriadok UK. 

Komentár od [A38]: Navrhované znenie odseku 4 je vecne 
nesprávne, vedenie fakulty nie je orgánom fakulty, ale 
poradným orgánom dekana. 

Komentár od [A39]: Oblasti pôsobnosti fakúlt by mali byť 
jednoznačne vymedzené. Ak nie priamo v Štatúte UK, tak 
v Organizačnom poriadku UK ako druhom najvýznamnejšom 
vnútornom predpise UK (schvaľovanom AS UK). Podpisový 
poriadok UK má charakter smernice rektora. Podľa § 22 ods. 10 
zákona o VŠ má pôsobnosť fakúlt určovať štatút verejnej vysokej 
školy, teda vnútorného predpisu, ktorý schvaľuje AS UK (smernice 
rektora AS UK neschvaľuje). 



 

 

b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v tomto 
štatúte (čl. 46), 

c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom UK a študijným poriadkom 
fakulty, 

d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej 
tvorivej činnosti, 

e) voľba členov kolektívnych ustanovovanie orgánov fakulty, 
f) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 
g) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte a s finančnými 

prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež 
vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh, 

h) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte 
podľa schváleného počtu a štruktúry pracovných miest na fakulte, 

i) ďalšie úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto štatútu. 

(4) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady 
v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami UK.29 

TRETIA ČASŤ 
AKADEMICKÁ OBEC UK A ORGÁNY UK 

PRVÝ ODDIEL 
Základné ustanovenia 

Čl. 20 
Akademická obec 

(1) Základom akademickej samosprávy UK je akademická obec. Akademickú obec UK tvoria 
vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UK alebo jej súčasťou 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti.30 

(2) Členovia akademickej obce majú právo: 

a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej 
samosprávy, voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy UK 
a fakulty, 

b) navrhovať podľa ustanovení tohto štatútu alebo štatútov fakúlt kandidáta na rektora 
alebo kandidáta na dekana, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademických senátov,31 ak to priestorové možnosti 
zasadacej miestnosti umožňujú, 

d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a vedeckých rád 
kolektívnych orgánov UK a kolektívnych orgánov fakúlt, vrátane obsahu uznesení, 

e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce, 

 
29 § 22 ods. 14 zákona o vysokých školách. 
30 § 3 zákona o vysokých školách. 
31 § 8 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A40]: Požadujeme ponechať doterajšie znenie čl. 
12 ods. 2 písm. d) Štatútu UK. 

Komentár od [A41]: Znenie je vecne nesprávne, napr. dekan 
nie je kolektívnym orgánom, vedecká rada fakulty a ani 
disciplinárna komisia fakulty pre študentov nie sú volenými 
orgánmi. 

Komentár od [A42]: Požadujeme ponechať doterajšie znenie čl. 
12 ods. 2 písm. f) Štatútu UK. 

Komentár od [A43]: Nie je zrejmé, ktoré úlohy a činnosti to sú. 
Vhodné by bolo v poznámke pod čiarou odkázať na príslušné články 
štatútu. 

Komentár od [A44]: Časť vety o priestorových možnostiach 
patrí do rokovacích poriadkov, je nedôstojné ju uvádzať v štatúte 
(evokuje to, že zasadnutia budú zámerne dávané do zasadacích 
miestností s malou kapacitou). 



 

 

f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej 
samosprávy a na orgány zodpovedné za plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality; 
tieto orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu. 

 
(3) UK podporuje v rámci svojich možností činnosť vedeckých, odborných, profesijných, 

študentských, odborových a iných záujmových združení združujúcich členov 
akademickej obce, ktorých činnosť napomáha plniť poslanie UK. 

(4) UK dbá v rámci svojich možností na sociálne potreby členov akademickej obce 
a ostatných zamestnancov. 

(5) UK vytvára v rámci svojich možností podmienky na pestovanie telesnej kultúry a športu 
členov akademickej obce a ostatných zamestnancov. 

(6) Povinnosťou člena akademickej obce je najmä: 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy UK a jej fakúlt 
a ďalších súčastí, 

b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy 
a integrity UK, 

c) dbať o zachovanie dobrého mena UK, jej fakúlt a ďalších súčastí, 
d) konať a vystupovať v súlade s dobrými mravmi a akademickými tradíciami. 

(7) Zamestnanci, ktorí pôsobia na viacerých súčastiach UK a sú členmi akademickej obce 
UK, sú členmi akademickej obce tej súčasti, na ktorej majú pracovný pomer na 
ustanovený týždenný pracovný čas. Rektor, prorektori a dekani sú členmi akademickej 
obce fakulty, na ktorej mali v čase ustanovenia do funkcie uzatvorený pracovný pomer 
na ustanovený týždenný pracovný čas alebo fakulty, na ktorej majú uzatvorený pracovný 
pomer. Študenti sú členmi akademickej obce tej fakulty, na ktorej sú zapísaní na štúdium; 
to platí, aj keď sú na štúdium zapísaní na viacerých fakultách. 

Čl. 21 
Orgány UK 

(1) Orgánmi UK sú orgány akademickej samosprávy UK a ďalšie orgány UK32 - orgány 
ekonomickej správy UK a orgány kvality UK. 

(2) Orgánmi akademickej samosprávy UK sú: 

a) Akademický senát UK, 
b) rektor, 
c) Vedecká rada UK a  
d) Disciplinárna komisia UK pre študentov. 

(3) Orgánmi ekonomickej správy UK sú kvestor a Správna rada UK. 

 
32 § 7 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A45]: Navrhujeme ponechať doterajšie znenie 
Štatútu UK (čl. 14 ods. 2 písm. e) a f), alebo zdôvodniť, prečo došlo 
ku vypusteniu týchto dôležitých práv členov akademickej obce. 
 
Keďže od roku 2008, kedy bol prijatý Štatút UK, došlo k zavedeniu 
vnútorného systému kvality, navrhujeme, aby sa členovia 
akademickej obce UK mohli s návrhmi, pripomienkami 
a sťažnosťami obracať aj na orgány zodpovedné za plnenie úloh 
v oblasti zabezpečovania kvality (rady študijných programov, 
akreditačné rady, rady pre kvalitu a pod.). 



 

 

(4) Orgánmi kvality UK sú Rada pre kvalitu Akreditačná rada UK a ďalšie orgány na plnenie 
úloh v oblasti zabezpečovania kvality v súlade s osobitným vnútorným predpisom.33  

(5) Orgány UK rozhodujú v rozsahu a v súlade so zákonom o vysokých školách,34 ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom a ďalšími vnútornými 
predpismi.  

DRUHÝ ODDIEL 
Akademický senát UK 

Čl. 22 
Akademický senát UK a jeho pôsobnosť 

(1) Akademický senát UK (ďalej aj „AS UK“) je kolektívnym orgánom akademickej 
samosprávy UK. 

(2) Pôsobnosť AS UK upravuje zákon o vysokých školách35 a iné všeobecne záväzné právne 
predpisy36 a tento štatút. 

(3) Akademický senát UK okrem pôsobností vymedzených zákonom o vysokých školách 
najmä: 

a) schvaľuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 
b) schvaľuje na návrh dekana štatút fakulty a študijný poriadok fakulty37, 
c) je oprávnený požiadať rektora, prorektorov a kvestora o podklady potrebné pre svoju 

činnosť a žiadať vysvetlenia vo veciach patriacich do ich právomoci, 
d) schvaľuje výšku ceny za ubytovanie pre študentov a zamestnancov vo 

vysokoškolských internátoch UK, 
e) je oprávnený obracať sa na hlavného kontrolóra UK vo veciach patriacich do jeho 

pôsobnosti, 
f) plní úlohy podľa zakladateľských listín, zriaďovacích listín alebo iných základných 

dokumentov právnických osôb založených UK, 
g) zriaďuje a rozpúšťa orgány záujmovej študentskej samosprávy na vysokoškolských 

internátoch UK, 
h) prerokováva žiadosti o udelenie súhlasu s právnymi úkonmi týkajúcimi sa nakladania 

s majetkom UK podľa osobitného predpisu a iné záležitosti spojené s finančnou a 
hospodárskou stránkou Rektorátu UK, fakúlt a ďalších súčastí UK, pričom stanoviská 
AS UK majú odporúčací charakter pre Správnu radu UK, 

i) má právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam týkajúcich sa UK. 

(4) Akademický senát UK je oprávnený počas nevyhnutnej doby vykonávať pôsobnosť 
akademického senátu fakulty38 len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov 

 
33 Vnútorný systém kvality. 
34 § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
35 § 9 ods. 1 písm. zákona o vysokých školách. 
36 Napr. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov. 
37 § 9 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o vysokých školách. 
38 § 9 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A46]: Doposiaľ bola Rada pre kvalitu UK 
poradným orgánom rektora. Podľa čl. 69 ods. 5 štatútu sa jej 
postavene ako poradného orgánu rektora nemení, nemôže preto 
byť orgánom UK. 

Komentár od [A47]: Odporúčame, aby čl. 23 až 26 upravujúce 
postavenie AS UK, jeho právomoci, orgány a zasadnutia podrobne 
prerokovali komisie AS UK a Predsedníctvo AS UK. V prípade, ak nie 
sú vecné dôvody pre zmenu súčasného znenia Štatútu UK, 
navrhujeme jeho prevzatie do nového Štatútu UK bezo zmien. 

Komentár od [A48]: Doposiaľ mal AS UK právo obracať sa na 
hlavného kontrolóra UK, schvaľovať cenníky ubytovania na 
vysokoškolských internátoch, schvaľovať účtovnú závierku 
a výročnú správu UK Veda, s.r.o. Navrhujeme ponechať tieto 
právomoci AS UK aj naďalej tak, ako sú uvedené v čl. 20 ods. 2 
Štatútu UK. 



 

 

fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom o vysokých školách, iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmto štatútom.39 Ak akademický senát 
fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých 
školách, týmto štatútom alebo vnútornými predpismi fakulty, AS UK je oprávnený 
vykonať opatrenia, aby sa zloženie akademického senátu fakulty uviedlo do súladu 
s príslušným predpisom.40 

(5) Návrhy na konanie AS UK podľa predchádzajúceho odseku podáva AS UK predseda AS 

UK, rektor a ďalšie osoby určené Rokovacím poriadkom AS UK predseda AS UK, rektor 

alebo dekan fakulty.  

(6) Akademický senát UK podáva akademickej obci jedenkrát ročne správu o svojej činnosti, 
ktorú zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky.41 Správu podáva AS UK 
spravidla za uplynulé obdobie na začiatku kalendárneho roka. 

Čl. 23 
Členovia a výkon funkcie 

(1) Akademický senát UK má 65 členov. AS UK sa skladá z volených zástupcov akademickej 
obce UK a člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Každú fakultu zastupujú 
v AS UK piati členovia akademickej obce fakulty, a to traja zástupcovia zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce 
fakulty.42 

(2) Funkčné obdobie členov AS UK je štvorročné a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim 
po skončení funkčného obdobia členov senátu zvolených v ostatných všeobecných 
voľbách do AS UK.  

(3) Členstvo v AS UK je čestné a nezastupiteľné. 

(4) Ak zaniklo členovi AS UK členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 8 ods. 6 
písm. b) až j) zákona o vysokých školách, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.43 

(5) Na miesto člena študentskej časti AS UK, ktorý má pozastavené členstvo, nastupuje na 
čas pozastaveného členstva zvolený náhradník.44  

(6) Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v AS UK a o spôsobe voľby nastúpenia náhradníka 
upravuje zákon o vysokých školách45 a osobitný vnútorný predpis.46 

(7) Základnými právami člena AS UK sú: 

 
39 § 9 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
40 § 9 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
41 § 9 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách. 
42 § 8 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách. 
43 § 8 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
44 § 8 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
45 § 8 ods. 2 a 6 zákona o vysokých školách. 
46 Zásady volieb do AS UK. 

Komentár od [A49]: Toto by malo byť vecou Rokovacieho 
poriadku AS UK, teda členov AS UK, nie štatútu. 

Komentár od [A50]: Upozorňujeme na rozpor s § 4 ods. 1 písm. 
e) zákona o VŠ, podľa ktorého majú členovia akademickej obce 
právo voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený. Právo 
voliť a byť volený do AS UK upierame časti členov akademickej 
obce, ktorí nepôsobia na fakultách UK (napr. vo Vedeckom parku 
UK). 

Komentár od [A51]: Upozorňujeme, že to neplatí pri 
doplňujúcich voľbách ani pri náhradníkoch. Súčasne navrhujeme 
zvážiť zmenu dĺžky funkčného obdobia na trojročné. 

Komentár od [A52]: Bude to spôsobovať veľké organizačné 
problémy. Máme pochybnosti, či to Volebná a mandátová komisia 
AS UK zvládne ukontrolovať, preto je potrebné návrh štatútu 
podrobne prerokovať v komisiách AS UK. 



 

 

a) právo predkladať návrhy na rokovanie AS UK a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k návrhom materiálov prerokovávaných senátom, podrobnosti ustanoví Rokovací 
poriadok AS UK, 

b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých AS UK rokuje, 
c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach AS UK vysvetlenia od rektora, prorektorov 

a kvestora vo veciach patriacich do ich právomoci,  
d) právo vzdať sa funkcie člena AS UK. 

(8) Členovia AS UK sa zúčastňujú na práci AS UK Základnou povinnosťou člena AS UK je 
zúčastňovať sa na práci AS UK ako celku i na práci jeho orgánov, pričom dbajú na záujmy 
a dobré meno UK ako celku. Členovia AS UK sa pri rozhodovaní riadia výlučne svojím 
svedomím a za svoju činnosť zodpovedajú akademickej obci UK. Fakulta alebo iná súčasť 
UK zohľadňuje členovi AS UK plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie v rámci jeho 
pracovných alebo študijných povinností. 

Čl. 24 
Voľby 

(1) Voľby do AS UK vyhlasuje AS UK a konajú sa vo výučbovom období akademického roka 
pred uplynutím funkčného obdobia členov senátu zvolených v ostatných všeobecných 
voľbách do AS UK. 

(2) Podrobnosti o voľbách do AS UK upravuje osobitný vnútorný predpis.47 

Čl. 25 
Orgány 

(1) Orgánmi AS UK sú predseda, podpredsedovia, predsedníctvo a komisie, ktoré plnia 
úlohy spojené so zabezpečovaním činností AS UK. 

(2) Predsedu volí AS UK spomedzi svojich členov, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi alebo 
vedeckovýskumnými výskumnými pracovníkmi.  

(3) Akademický senát UK si volí štyroch podpredsedov, a to dvoch zo zamestnaneckej časti 
AS UK a dvoch zo študentskej časti AS UK. 

(4) Predsedníctvo je iniciatívny a poradný orgán iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS 
UK, ktorý sa skladá z jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho 
členmi aj predseda a podpredsedovia AS UK. 

(5) Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány AS UK, ktorých činnosť v čase medzi 
zasadnutiami AS UK riadi Predsedníctvo AS UK riadi predseda komisie. Členmi komisií 
môžu byť iba členovia AS UK. 

(6) Administratívu AS UK a jeho organizačno-technické záležitosti zabezpečuje tajomník AS 
UK, ktorého prácu riadi predseda AS UK. Tajomník AS UK je zamestnancom UK, ktorého 

 
47 Zásady volieb do AS UK. 

Komentár od [A53]: V doterajšom Štatúte UK (čl. 17 ods. 6) sú 
uvedené základné práva členov AS UK. Žiadame, aby základné 
práva členov AS UK boli uvedené aj v novom Štatúte UK. 
 
Je nejaký vecný dôvod, prečo základné práva členov AS UK sa už 
v štatúte neuvádzajú? 

Komentár od [A54]: Navrhujeme ponechať doterajšie znenie 
Štatútu UK. 

Komentár od [A55]: Upozorňujeme, že niekedy záujmy UK 
a dobré meno UK môžu byť v rozpore (napríklad keď člen AS UK 
poukáže na vážne problémy, ktoré môžu UK spôsobiť výrazne 
mediálne zlý obraz – budeme za to člena AS UK postihovať, že 
nekoná v súlade so štatútom?). 

Komentár od [A56]: Odsek 1 považujeme za nedomyslený.  
 
Voľby má vyhlasovať len AS UK? Doteraz to v štatúte nebolo 
explicitne uvedené, niektoré druhy volieb môže vyhlásiť aj 
Predsedníctvo AS UK. Ďalej nie sú upravené doplňujúce voľby 
a dodatočné voľby do AS UK (platný Štatút UK ich upravuje). 

Komentár od [A57]: Navrhujeme ponechať doterajšie 
vymedzenie postavenia orgánov AS UK. 

Komentár od [A58]: Navrhujeme ponechať doterajšie 
vymedzenie postavenia Predsedníctva AS UK. 

Komentár od [A59]: Navrhujeme ponechať doterajšie 
vymedzenie postavenia komisií AS UK. 

Komentár od [A60]: Doposiaľ činnosť komisií riadil AS UK 
a medzi zasadnutiami AS UK ich riadilo Predsedníctvo AS UK. 
Navrhujeme ponechať doterajšie znenie štatútu. 

Komentár od [A61]: Nesúhlasíme s tým, aby nečlenovia AS UK 
nemohli byť členmi komisií AS UK. Ide o vnútorné uzatváranie sa 
akademickej samosprávy, čo môže mať negatívne dopady na 
vnímanie AS UK v akademickej obci. Navrhujeme ponechať 
doterajšie znenie štatútu. 



 

 

do funkcie ustanovuje rektor po dohode s predsedom AS UK rektor so súhlasom 
Predsedníctva AS UK.  

(7) Spôsob ustanovenia orgánov AS UK, rozdelenie ich pôsobnosti v rámci AS UK 
a podrobnosti o postavení a úlohách tajomníka AS UK upravuje osobitný vnútorný 
predpis.48 

Čl. 26 
Zasadnutia 

(1) Zasadnutia AS UK sa konajú najmenej štyrikrát za akademický rok.  

(2) Na zasadnutia AS UK sú pozývaní rektor, prorektori, kvestor, predseda Správnej rady UK 
a ďalšie osoby, ak tak upravuje osobitný vnútorný predpis.49 Rektor, prorektori, kvestor 
a predseda Správnej rady UK majú právo byť prítomní a vystupovať na zasadnutiach AS 
UK. 

(3) Zasadnutie AS UK zvoláva predseda AS UK. Predseda AS UK je povinný bezodkladne, 
najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie senátu AS UK na žiadosť rektora. Ak predseda 
AS UK v uvedenej lehote zasadnutie na žiadosť rektora nezvolá, zvolá ho rektor.50  

(4) Podrobnosti o zvolávaní zasadnutí AS UK, priebehu jeho rokovania a spôsobe prijímania 

uznesení upravuje osobitný vnútorný predpis.51 

(5) Akademický senát UK je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov a na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak nie je ustanovené inak. Do celkového počtu 
členov AS UK sa započítava aj uvoľnené miesto podľa čl. 23 ods. 4 a miesto člena 
s pozastaveným členstvom podľa čl. 23 ods. 5. 

TRETÍ ODDIEL 
Vedecká rada UK 

Čl. 27 
Vedecká rada UK 

(1) Vedecká rada UK (ďalej aj „VR UK“) je kolektívny orgán akademickej samosprávy UK. 

(2) Vedecká rada UK najmenej raz za rok vykonáva hodnotenie činnosti UK vo vzdelávacej 
činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. 

(3) Podrobnosti o spôsobe rokovania, organizácii činnosti a schvaľovaní uznesení upravuje 
osobitný vnútorný predpis52, ktorý vydáva rektor po schválení VR UK. 

 
48 Rokovací poriadok AS UK. 
49 Rokovací poriadok AS UK. 
50 § 8 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
51 Rokovací poriadok AS UK. 
52 Rokovací poriadok VR UK. 

Komentár od [A62]: Navrhujeme ponechať doterajší spôsob 
ustanovovania tajomníka AS UK. 

Komentár od [A63]: Čiže už nebude možné zvolať mimoriadne 
zasadnutie AS UK na návrh  
a) najmenej jednej tretiny jeho členov,  
b) predsedníctva,  
c) rektora, 
d) všetkých zástupcov jednej fakulty,  
e) nadpolovičnej väčšiny členov študentskej časti AS UK, f) 
nadpolovičnej väčšiny zamestnaneckej časti AS UK? 
 
Navrhujeme ponechať doterajšie znenie Štatútu UK (čl. 21 ods. 3 
a 4), prípadne uviesť, že zvolávanie mimoriadnych zasadnutí upraví 
Rokovací poriadok AS UK. 



 

 

Čl. 28 
Pôsobnosť 

(1) Pôsobnosť VR UK upravuje zákon o vysokých školách53, iné všeobecne záväzné právne 
predpisy54 a tento štatút.  

(2) Vedecká rada UK najmä: 

a) schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom UK v žiadosti 
o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla 
študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh 
vedeckej rady fakulty, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade 
fakulty, 

b) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov 
a docentov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte, 
schvaľuje ich na návrh vedeckej rady fakulty, 

c) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov; ak ide 
o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte, schvaľuje ich na návrh 
vedeckej rady fakulty, 

d) predkladá rektorovi návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“55, 
e) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru UK a jeho aktualizácii. 

Čl. 29 
Členovia a výkon funkcie 

(1) Predsedom VR UK je rektor.  

(2) Ďalšími členmi VR UK sú významní odborníci z oblastí, v ktorých UK uskutočňuje 
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Členmi VR UK, 
ktorí sú členmi akademickej obce UK, môžu byť len osoby, ktoré pôsobia na funkčnom 
mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta alebo výskumní pracovníci 
s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo 
umeleckí pracovníci.56 

(3) Členov VR UK vymenúva a odvoláva rektor po schválení AS UK.57 

(4) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR UK rektor vymenuje z osôb, 
ktoré nie sú členmi akademickej obce UK.58 

 
53 § 12 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
54 Napr. zákon č. 269/2018 Z. z. o 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. 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. 

55 § 78 zákona o vysokých školách. 
56 § 11 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
57 § 11 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
58 § 11 ods. 2 zákona o vysokých školách. 



 

 

(5) Pri vymenúvaní členov VR UK rektor zohľadňuje primerané zastúpenie širokých skupín 
študijných odborov a zameranie jednotlivých fakúlt. 

(6) Rektor spravidla navrhne za člena VR UK dekana fakulty a prorektora, ak spĺňa 
podmienky odseku 2. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. 

(7) Členstvo vo VR UK je čestné a nezastupiteľné. 

(8) Členstvo vo VR UK zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia člena, 
b) vzdaním sa funkcie člena; funkcia člena zaniká dňom doručenia písomného 

oznámenia člena VR UK rektorovi o vzdaní sa členstva vo VR UK,  
c) odvolaním člena; funkcia člena zaniká dňom nasledujúcim po dni, keď AS UK schválil 

návrh rektora na odvolanie člena VR UK alebo 
d) smrťou člena. 

Čl. 30 
Zasadnutia 

(1) Zasadnutia VR UK zvoláva jej predseda, a to najmenej štyrikrát za akademický rok. 

(2) Vedecká rada UK je schopná uznášať sa, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jej členov. 
Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. e) až k) zákona o vysokých školách je na platnosť 
uznesenia VR UK potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 

(3) Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. e), f), i) a j) zákona o vysokých školách rozhoduje VR 
UK tajným hlasovaním.  

(4) Ak dekan nie je členom VR UK, je na zasadnutia VR UK prizývaný. 

(5) Podrobnosti o zvolávaní zasadnutí VR UK, priebehu jej rokovania a spôsobe prijímania 
uznesení upravuje osobitný vnútorný predpis.59 

ŠTVRTÝ ODDIEL 
Disciplinárna komisia UK pre študentov 

Čl. 31 

(1) Disciplinárna komisia UK pre študentov prerokúva disciplinárne priestupky tých 
študentov UK, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na 
fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. V prípade, ak takéto študijné 
programy nie sú, Disciplinárna komisia UK pre študentov sa nezriaďuje. 

(2) Postavenie Disciplinárnej komisie UK pre študentov, ak sa zriaďuje a postavenie 
disciplinárnej komisie fakulty pre študentov upravuje osobitný vnútorný predpis.60  

 
59 Rokovací poriadok VR UK. 
60 Disciplinárny poriadok UK pre študentov.  

Komentár od [A64]: Je potrebné zabezpečiť, aby každá fakulta 
mala vo VR UK svoje zastúpenie. Ak dekan spĺňa podmienky na 
člena VR UK, mal by byť za člena navrhnutý vždy, nie iba 
„spravidla“. 

Komentár od [A65]: Považujeme za dôležité, aby dekani, ktorí 
nie sú členmi  
VR UK, boli na jej zasadnutia prizývaní, keďže VR UK rokuje 
o záležitostiach, ktoré sa týkajú fakúlt a ich vedeckých rád (na 
fakultách sú dekani predsedami vedeckých rád fakúlt). 



 

 

(3) Činnosť Disciplinárnej komisie UK pre študentov, ak sa zriaďuje a činnosť disciplinárnej 
komisie fakulty pre študentov upravuje osobitný vnútorný predpis.61 

(4) Ak sa všetky študijné programy uskutočňujú len na fakultách, Disciplinárna komisia UK 
pre študentov sa nezriaďuje. 

PIATY ODDIEL 
Správna rada 

Čl. 32 

(1) Správna rada UK (ďalej aj „SR UK“) je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej 
zákonom o vysokých školách podporuje posilňovanie väzby UK a spoločnosti v súlade 
s poslaním UK. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UK.  

(2) Správna rada UK má 17 členov. Jedného člena volia a odvolávajú tajným hlasovaním 
ostatní členovia SR UK. Osem členov volí a odvoláva AS UK, z toho jedného člena dvoch 
členov volí a odvoláva len jeho študentská časť. Osem členov vymenúva a odvoláva 
minister.62 

(3) Pôsobnosť SR UK upravuje zákon o vysokých školách.63 Voľba predsedu, podpredsedu 
a spôsob zasadnutia SR UK sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých 
školách64 a Štatútom SR UK. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
KOLEKTÍVNE SAMOSPRÁVNE ORGÁNY FAKULTY 

PRVÝ ODDIEL 
Akademický senát fakulty 

Čl. 33 

(1) Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Počet jeho 
členov určuje štatút fakulty, pričom Musí mať najmenej 12 členov, z toho najmenej jednu 
tretinu tvoria študenti. Počet členov musí byť deliteľný štyrmi. Počet členov musí byť 
taký, aby bolo možné vytvoriť volebné zhromaždenie podľa čl. 17 ods. 2. 

(2) Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 
zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách 
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti 
akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti 
akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty 
môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej 

 
61 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov. 
62 § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
63 § 41 zákona o vysokých školách. 
64 § 40 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A66]: Podľa platného Štatútu UK volí ŠCAS UK 
dvoch členov. Prečo sa to navrhuje zmeniť už po prvej voľbe členov 
SR UK? 

Komentár od [A67]: Nie je potrebné stanovovať, aby 
akademický senát fakulty mal počet členov deliteľný 4 (postačuje 
uviesť, že počet musí byť taký, aby bolo možné vytvoriť volebné 
zhromaždenie). Na rôznych fakultách sú rôzne počty členov 
akademických senátov fakúlt, niekde nie je ani stanovený fixný 
počet členov (v prípade, ak je akademický senát fakulty tvorený 
zástupcami pracovísk). 



 

 

časti akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej obce 
fakulty. 

(3) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.  

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. 

(5) Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení 
prodekan alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade 
s rokovacím poriadkom akademického senátu fakulty, kedykoľvek o to požiadajú. Na 
žiadosť dekana alebo rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty. 
Ak tak predseda akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy neurobí, zvolá 
zasadnutie akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy dekan. 

(6) Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak 

nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 9, 
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný 

deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom 
roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak 
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe 

a odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty65, 
j) smrťou člena. 

(8) Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného 
obdobia podľa odseku 7 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na 
uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie 
trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo, alebo, ak 
to upravuje vnútorný predpis fakulty, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník. 

(9) Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom 
doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne 
požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví 
odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, 
keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak 
z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Vnútorný predpis fakulty ustanoví, či sa na čas 
pozastaveného členstva stáva členom akademického senátu fakulty zvolený náhradník 

 
65 Zásady volieb do akademického senátu fakulty. 

Komentár od [A68]: Študentské časti akademických senátov 
fakúlt (aj na FMFI UK) majú funkčné obdobie zväčša dvojročné, 
prečo meniť zaužívanú a fungujúcu prax? 



 

 

a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý má pozastavené členstvo, považuje za 
neprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty. 

Čl. 34 
Pôsobnosť 

(1) Akademický senát fakulty: 

a) schvaľuje na návrh dekana štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty a ďalšie 
vnútorné predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty a vnútorné predpisy fakulty podľa čl. 
66 ods. 3, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými 
vnútornými predpismi UK, 

b) schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty zásady volieb do 
akademického senátu fakulty a rokovací poriadok akademického senátu fakulty,  

c) schvaľuje predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém UK v podmienkach fakulty, ak to 
vyžaduje vnútorný systém UK, 

d) ako súčasť volebného zhromaždenia volí kandidáta na dekana, dáva súhlas na 
odvolanie dekana,66 

e) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 
f) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie 

s finančnými prostriedkami fakulty, 
g) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 

v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty") vypracovaný 
v súlade s dlhodobým zámerom UK, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej 
rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

h) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty 
predloženú dekanom, 

i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných fakultou, ktoré predkladá dekan, 

j) vyjadruje sa k návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie pracovísk fakulty, 

k) vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa čl. 66 ods. 2 písm. f) pred 
ich predložením vedeckej rade fakulty, 

l) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 
m) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 

webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky, 
n) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a) až c) e) zákona 

o vysokých školách týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, 
alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich 
predložením na schválenie SR UK, 

o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo štatútom vnútornými 
predpismi fakulty. 

(2) Akademický senát fakulty sa v personálnych otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c) 
a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje 

 
66 § 22 ods. 4 a 9 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A69]: Máme pochybnosť, či táto formulácia je 
pravdivá, keďže volebné zhromaždenie je tvorené členmi 
(jednotlivcami), nie kolektívnym orgánom. To, že členmi volebného 
zhromaždenia sú členovia kolektívneho orgánu (akademického 
senátu fakulty), je iná záležitosť. 

Komentár od [A70]: Zrejmá chyba, tieto predpisy akademický 
senát fakulty v zmysle písmena c) schvaľuje. 

Komentár od [A71]: Zrejmá chyba, predkupné právo je 
v písmene d). 

Komentár od [A72]: Nemusí to byť iba štatút fakulty, napríklad 
vyhlasovanie volieb do akademického senátu fakulty je vecou zásad 
volieb do akademického senátu fakulty. 

Komentár od [A73]: Zrejmá nesprávnosť. 



 

 

tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne alebo ak tak ustanovujú 
vnútorné predpisy fakulty. 

DRUHÝ ODDIEL 
Vedecká rada fakulty 

Čl. 35 

(1) Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu 
fakulty dekan. Počet členov určuje štatút fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady 
fakulty je štvorročné. 

(2) Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta 
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. 
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, 
ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou. 

(3) Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. 

Čl. 36 
Pôsobnosť 

(1) Vedecká rada fakulty: 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UK, 
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

techniky alebo umenia, 
c) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na fakulte;67 schvaľuje školiteľov na doktorandské 
štúdium,68 

d) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov 
v prípade, ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania, pri ktorom UK v žiadosti o akreditáciu habilitačného 
konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom 
uskutočňuje študijné programy fakulta,69 

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK všeobecné kritériá na obsadzovanie 
funkčných miest profesorov a docentov na fakulte v prípade, ak ide o obsadzovanie 
funkčných miest profesorov a docentov na fakulte,70 

f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK konkrétne podmienky výberového konania 
na obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte v prípade, ak ide 
o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte,71 

g) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,72 

 
67 § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
68 § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
69 § 12 ods. 1 písm. f) zákona o vysokých školách. 
70 § 12 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách. 
71 § 12 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách. 
72 § 10a ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A74]: Upozorňujeme, že z doterajšej právomoci 
vedeckej rady fakulty vypadlo: 
 
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy 
kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu 
profesor, 
 
prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy 
návrhy na vymenovanie profesorov, 
 
Ak na to nie sú vážne dôvody, žiadame túto právomoc vedeckej 
rady fakulty ponechať aj v novom Štatúte UK. 



 

 

h) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady 
fakulty, 

i) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo štatútom vnútornými 
predpismi fakulty. 

(2) Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady 
fakulty. 

TRETÍ ODDIEL 
Disciplinárna komisia fakulty 

Čl. 37 

(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných 
v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie 
dekanovi. 

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti. Počet členov určuje štatút vnútorný predpis fakulty. 

(3) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej 
komisie fakulty, ak je vydaný; inak sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie 
UK pre študentov. 

ŠTVRTÝ ODDIEL 
Orgány na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Čl. 38 

Zriadenie orgánov na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania, ich zloženie a pôsobnosť upravuje osobitný vnútorný predpis.73 

PIATA ČASŤ 
REKTOR A ZAMESTNANCI 

PRVÝ ODDIEL 
Rektor 

Čl. 39 
Postavenie a kompetencie 

(1) Rektor je štatutárnym orgánom UK; je orgánom akademickej samosprávy UK.  

 
73 Vnútorný systém kvality. 

Komentár od [A75]: Nemusí to byť iba štatút fakulty. 

Komentár od [A76]: Nemusí to byť nevyhnutne štatút fakulty. 
Ak má fakulta prijatý disciplinárny poriadok fakulty, môže to byť 
určené aj v ňom. 



 

 

(2) Rektor UK riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť 
zodpovedá Akademickému senátu UK a Správnej rade UK; vo veciach stanovených 
zákonom zodpovedá aj ministrovi.74 

(3) Rektora môžu zastupovať kvestor (čl. 42), prorektori (čl. 43), štatutárny zástupca alebo 
splnomocnenec pre určenú oblasť, prípadne ďalšie osoby. 

(4) Rektor je oprávnený ukladať dekanom fakúlt úlohy vo veciach, v ktorých sú mu dekani 
zodpovední a kontrolovať ich plnenie. 

Čl. 40 
Poradné orgány 

(1) Stálymi poradnými orgánmi rektora sú najmä: 

a) Kolégium rektora UK a 
b) Vedenie UK. 

(2) Členmi Kolégia rektora UK sú kvestor, prorektori, dekani a ďalšie osoby určené rektorom. 
Na zasadnutia Kolégia rektora UK môže rektor prizvať ďalšie osoby, ak to môže 
napomôcť naplneniu cieľa zasadnutia Kolégia rektora UK. Zasadnutia Kolégia rektora UK 
vedie rektor alebo ním poverený prorektor alebo kvestor. 

(3) Členmi Vedenia UK sú kvestor, prorektori a ďalšie osoby určené rektorom. Na zasadnutia 
Vedenia UK rektor môže prizvať ďalšie osoby, ak to môže napomôcť naplneniu cieľa 
zasadnutia Vedenia UK. Zasadnutie Vedenia rektora UK vedie rektor alebo ním poverený 
prorektor alebo kvestor. 

(4) Zo zasadnutí stálych poradných orgánov rektora sa vyhotovujú zápisnice. 

(5) Rektor si v prípade potreby môže zriadiť aj iné stále alebo dočasné poradné orgány. 

(6) Rektor, kvestor a prorektori si môžu vytvárať aj iné poradné orgány (komisie) na riešenie 
určitého vecného problému. 

DRUHÝ ODDIEL 
Zamestnanci 

Čl. 41 
Kvestor 

(1) Kvestor je vedúci zamestnanec, ktorý koná v mene UK a v rozsahu určenom rektorom 
riadi organizačné útvary Rektorátu. Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky, 
prevádzkový a administratívny chod UK.75 

(2) Pri zabezpečovaní úloh UK kvestor spolupracuje s prorektormi a ďalšími vedúcimi 
zamestnancami UK. 

 
74 § 10 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
75 § 14 ods. 2 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A77]: Keďže ide o nové funkcie, žiadame 
podrobnejšie vysvetliť, ako to bude uplatňované a v akých 
oblastiach sa to bude realizovať. 



 

 

(3) Kvestor je oprávnený zvolávať tajomníkov fakúlt, prerokúvať s nimi úlohy UK a ich 
plnenie. 

(4) Kvestor je oprávnený zvolávať stretnutia tajomníkov fakúlt a prerokúvať s nimi otázky 
týkajúce sa hospodárenia, prevádzky a administratívneho chodu UK a jej fakúlt. Kvestor 
je v predmetnej oblasti oprávnený ukladať tajomníkom fakúlt úlohy. 

(5) Kvestor je oprávnený vydávať pokyny a metodické usmernenia v rozsahu svojej 
pôsobnosti, ktoré nemajú charakter vnútorných predpisov. 

Čl. 42 
Prorektori 

(1) Prorektor riadi v súlade s § 10 ods. 10 zákona o vysokých školách príslušný úsek v oblasti 
pôsobnosti určenej príslušnú oblasť pôsobnosti určenú rektorom. Rektor môže 
rozhodnúť, že prorektor riadi viacero oblastí pôsobnosti viac úsekov.  

(2) Vymedzenie oblastí pôsobnosti prorektorov určuje Organizačný poriadok UK. 

(3) Prorektorov vymenúva a odvoláva po vyjadrení AS UK rektor. Funkčné obdobie 
prorektorov je štvorročné. Na UK môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora 
najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

(4) Prorektori sú oprávnení zvolávať prodekanov fakúlt so zodpovedajúcou oblasťou 
pôsobnosti a ukladať im úlohy a vymenúvať a zvolávať komisie a prerokúvať s nimi úlohy 
UK a jej fakúlt. 

(5) Prorektori sú oprávnení vydávať pokyny a metodické usmernenia v rozsahu svojej 
pôsobnosti, ktoré nemajú charakter vnútorných predpisov. 

Čl. 43 
Zamestnanci a vedúci zamestnanci 

(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov a vedúcich zamestnancov sa spravujú zákonom 
o vysokých školách, zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníkom práce 
a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.76 

(2) Vznik, obsah a zánik pracovnoprávnych vzťahov na UK podrobnejšie upravuje Pracovný 
poriadok UK a ďalšie vnútorné predpisy.77 

(3) Vedúcimi zamestnancami sú zamestnanci uvedení v § 14 zákona o vysokých školách 

a zamestnanci v súlade s § 9 ods. 3 Zákonníka práce, t. j. zamestnanci, ktorí sú na 

jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať 

 
76 Napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
77 Napr. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 

Komentár od [A78]: Navrhujeme ponechať doterajšie znenie čl. 
73 ods. 5 Štatútu UK. 
 
Zároveň upozorňujeme na vnútorný rozpor v štatúte, keďže podľa 
čl. 43 ods. 6 je tajomník fakulty priamo podriadený dekanovi, kým 
podľa čl. 41 ods. 4 má byť podriadený kvestorovi UK. 

Komentár od [A79]: Úsek je záležitosťou organizačnej štruktúry 
Rektorátu UK, čiže podštatútového vnútorného predpisu. 

Komentár od [A80]: Doterajší Štatút UK upravoval, že UK má 
najviac osem prorektorov. Toto ustanovenie z nového štatútu 
vypadlo. V takom prípade považujeme za vhodné, aby vymedzenie 
pôsobnosti prorektorov upravoval Organizačný poriadok UK (tak, 
ako organizačné poriadky fakúlt upravujú vymedzenie pôsobnosti 
prodekanov). 
 
Alternatívne navrhujeme ponechať doterajšie znenie čl. 26 ods. 2 
Štatútu UK: 
(2) UK má najviac osem prorektorov, ktorí zabezpečujú najmä tieto 
oblasti – vzdelávaciu, vedeckovýskumnú, medzinárodných vzťahov, 
rozvoja UK, legislatívy a právnych služieb, informačných 
technológií, vzťahov s verejnosťou a riadenia kvality. Rozdelenie 
oblastí pôsobnosti prorektorom určí rektor. 

Komentár od [A81]: Keďže UK v roku 2019 protestovala proti 
vypusteniu počtu funkčných období prorektorov zo zákona o VŠ, 
navrhujeme, aby Štatút UK opätovne zakotvil obmedzenie počtu 
funkčných období prorektorov. 

Komentár od [A82]: Navrhujeme ponechať doterajšie znenie čl. 
26 ods. 4 Štatútu UK.  
 
Zároveň upozorňujeme na vnútorný rozpor v štatúte, keďže podľa 
čl. 16 ods. 3 prodekani zastupujú dekana (teda sú podriadení 
dekanovi), kým podľa čl. 42 ods. 3 majú byť podriadení prorektorom 
UK. 



 

 

podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť 

a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. 

(4) Vedúcimi zamestnancami UK sú najmä prorektor, kvestor, dekan, riaditelia súčastí UK 
podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona o vysokých školách a ďalší vedúci zamestnanci 
jednotlivých organizačných útvarov. 

(5) Vedúcimi zamestnancami fakúlt sú najmä dekani, tajomníci fakúlt, vedúci katedier, resp. 
ústavov fakúlt, vedúci kliník – prednostovia a vedúci pedagogických, výskumných, 
vývojových, informačných, účelových a správnych organizačných útvarov fakúlt.  

(6) Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Je 
podriadený priamo dekanovi. 

(7) Funkcie vedúcich zamestnancov, u ktorých to určí určuje zákon o vysokých školách alebo 
Pracovný poriadok UK, sa obsadzujú výberovým konaním.  

(8) Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkčné miesta profesorov a docentov sa 
obsadzujú výberovým konaním;78 okrem miest vysokoškolských učiteľov prijatých do 
pracovného pomeru na jeden rok, a to na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.79 

(9) Podrobnosti výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov UK a obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov 
upravuje osobitný vnútorný predpis.80 

ŠIESTA ČASŤ 
ČINNOSŤ UK 

PRVÝ ODDIEL 
Vysokoškolské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

 
Čl. 44 

Základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania poskytovaného UK 

(1) Štúdium na UK sa riadi ustanoveniami zákona o vysokých školách,81 týmto štatútom, 
Študijným poriadkom UK a študijným poriadkom fakulty, ak si fakulta podrobnejšie 
upravila Študijný poriadok UK na vlastné podmienky. 

(2) UK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch vo 
všetkých troch stupňoch štúdia. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom 
odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov. Časovú a obsahovú postupnosť 

 
78 § 77 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
79 § 77 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
80 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 
81 6. časť zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A83]: Dekan nie je v § 14 ods. 1 zákona o VŠ 
uvedený ako vedúci zamestnanec vysokej školy. Rešpektujúc 
samosprávu fakúlt je vhodné dekana ponechať ako vedúceho 
zamestnanca fakulty (veď, napokon, na čele fakulty stojí dekan 
a plat dekana je hradený z rozpočtu fakulty). 
 
„Ďalší vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov“ sú 
zrejme vedúci oddelení Rektorátu UK. Keďže však rektorát bude 
súčasťou UK a má pracovnoprávnu subjektivitu, mali by byť 
vedúcimi zamestnancami Rektorátu UK. Úpravu ponechať na 
Pracovný poriadok UK. 

Komentár od [A84]: V niektorých prípadoch priamo zákon 
o vysokých školách (§ 14 ods. 1 – kvestor, vedúci nefakultných 
súčastí vysokej školy) určuje, že sa tieto funkcie vedúcich 
zamestnancov obsadzujú výberovým konaním. 



 

 

predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov vrátane zohľadnenia možnosti 
absolvovania akademickej mobility určuje študijný plán.82 

(3) Študijné programy prvého stupňa sa na UK uskutočňujú ako bakalárske študijné 
programy, študijné programy druhého stupňa sa na UK uskutočňujú ako magisterské 
študijné programy a doktorské študijné programy a študijné programy tretieho stupňa 
sa na UK uskutočňujú ako doktorandské študijné programy.83 Prvé dva stupne 
vysokoškolského vzdelávania môžu byť za podmienok uvedených v zákone o vysokých 
školách spojené do jedného celku.84 

(4) UK môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane 
vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Študenti prijatí na študijný 
program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (tzv. „spoločný študijný program“) 
absolvujú na jednotlivých vysokých školách jednotlivé časti štúdia podľa § 61 ods. 2 
zákona o vysokých školách. Podmienky spolupráce určí dohoda vysokých škôl.85  

(5) Študijné programy uskutočňované na fakulte odborne, organizačne, personálne 
a materiálne zabezpečuje fakulta.86 Orgány na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania majú právo rozhodovať o vytváraní nových 
akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovaní na fakulte. 

(6) Vysokoškolské vzdelávanie na UK sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme 
štúdia prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.87  

(7) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UK je založená na 
kreditovom systéme.88  

(8) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta 
nasledujúceho roka. Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, a to 
na zimný semester a letný semester. 

(9) UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa osobitných zákonov. Na ďalšie vzdelávanie sa 
nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7. 

Čl. 45 
Základné charakteristiky systému ďalšieho vzdelávania poskytovaného UK 

(1) UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje okrem vysokoškolského štúdia aj ďalšie 
vzdelávanie.89 

 
82 § 51 zákona o vysokých školách. 
83 § 52 až 54 zákona o vysokých školách. 
84 § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
85 § 54a ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách. 
86 § 2 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
87 § 60 zákona o vysokých školách. 
88 § 62 zákona o vysokých školách. 
89 § 1 ods. 4 písm. e) zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A85]: Čl. 44 sa podľa nadpisu aj obsahu týka 
vysokoškolského vzdelávania, nie ďalšieho vzdelávania. 



 

 

(2) Ďalšie vzdelávanie na UK môžu zabezpečovať v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi90 všetky súčasti UK, najmä Centrum ďalšieho vzdelávania UK. 

(3) Ďalšie vzdelávanie na UK je zamerané na: 

a) podporu rozvoja ľudských zdrojov a ich aktivít v občianskej a v hospodárskej sfére,  
b) napĺňanie cieľov rozvoja vedomostnej spoločnosti.  

(4) Ďalšie vzdelávanie a jeho aktivity sú určené rôznym cieľovým skupinám a orientuje sa 
najmä na: 

a) dopĺňanie, prehlbovanie a inováciu odborných poznatkov a zručností rozširujúcich 
odborný profil, doplňujúcich kvalifikáciu, prípadne zabezpečujúcich rekvalifikáciu 
účastníkov vzdelávania,  

b) záujmové vzdelávanie (napr. univerzita tretieho veku),  
c) vyučovanie cudzích jazykov,  
d) vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov. 

(5) Účastníci ďalšieho vzdelávania nie sú študentmi v zmysle zákona o vysokých školách. 

Čl. 46 
Spôsob určovania počtu prijímaných uchádzačov 

UK určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu na základe 
návrhu dekana fakulty schváleného akademickým senátom fakulty. Vychádza pritom z limitu 
určeného ministerstvom školstva91 a berie do úvahy dlhodobý zámer UK, rozvojové 
programy fakúlt a ich personálne a materiálne možnosti. 

Čl. 47 
Rámcové podmienky prijatia na štúdium 

(1) Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné 
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, ďalšie podmienky 
určené zákonom o vysokých školách, UK alebo fakultou poskytujúcou zvolený študijný 
program podľa § 57 zákona o vysokých školách, podmienky určené v dohode podľa § 54a 
ods. 2 zákona o vysokých školách a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona o vysokých 
školách.92  

 
90 Napr. § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

91 § 102 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách. 
92 § 55 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A86]: CĎV UK už neexistuje ako súčasť UK. 



 

 

(2) UK môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, 

ktoré má uvedené v registri študijných programov, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak.93 

(3) Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium, ktoré možno zohľadniť a ktorých cieľom je 
zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru 
schopností na štúdium, sú napríklad: 

a) znalosti, schopnosti, nadanie, športová výkonnosť,  
b) dosiahnuté umiestenie na celoštátnych alebo medzinárodných stredoškolských 

súťažiach (napr. olympiádach),  
c) prospech zo strednej školy,  
d) osobitné podmienky určené UK alebo fakultou UK. 

(4) Podmienky podľa odseku 3 písm. a) prípadne aj d) sa overujú spravidla prijímacou 
skúškou. S výnimkou talentových (predpokladových) skúšok je prijímacia skúška zásadne 
písomná. 

 
(5) Podrobnejšiu úpravu prijímacieho konania obsahuje zákon o vysokých školách94 

a osobitný vnútorný predpis .95 

Čl. 48 
Rámcové podmienky štúdia cudzincov 

(1) Občania tretích štátov, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo štátu, 
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej 
konfederácie (ďalej len „členské štáty“) ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (ďalej 
len „cudzinci“), študujú na UK najmä: 

a) za podmienok ako študenti – občania Slovenskej republiky podľa zákona o vysokých 
školách, pričom od nich môže UK požadovať školné za podmienok stanovených 
v zákone o vysokých školách,  

b) na základe medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
c) na základe dohôd o spolupráci a dohôd uzavretých najmä v rámci medzinárodných 

programov pre mobilitu študentov,  
d) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní.  

(2) Pri zápise na štúdium sa overuje, či cudzinec má na území Slovenskej republiky povolený 
pobyt a či spĺňa ďalšie podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky.  

(3) Podrobnejšie podmienky štúdia cudzincov môže upraviť vnútorný predpis UK. 

 
93 § 55 ods. 6 zákona o vysokých školách a § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. o 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 v znení zákona č. 345/2021 Z. z.  

94 § 58 zákona o vysokých školách. 
95 Pravidlá prijímacieho konania na UK. 

Komentár od [A87]: V doterajšom znení Štatútu UK neboli 
prijímacie skúšky povinne písomné (napr. na FMFI UK nie je 
prijímacia skúška na doktorandské študijné programy a na 
magisterský študijný program Cognitive Science). Navrhujeme 
formu prijímacích skúšok upravovať v Pravidlách prijímacieho 
konania na UK ako súčasti vnútorného systému kvality UK, nie 
priamo v Štatúte UK. 



 

 

Čl. 49 
Rámcové ustanovenia o sociálnej podpore študentov 

(1) Sociálnu podporu študentov upravuje zákon o vysokých školách.96  

(2) UK poskytuje sociálnu podporu študentom priamou a nepriamou formou.  

(3) Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá. Podmienky a zásady poskytnutia 
štipendií upravuje zákon o vysokých školách97, a Štipendijný poriadok UK a štipendijný 
poriadok fakulty, ak si fakulta podrobnejšie upravila Štipendijný poriadok UK na vlastné 
podmienky. 

(4) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorá zabezpečuje 
príslušný študijný program, na ktorý je študent zapísaný. V prípade, že študent nesplní 
podmienky na priznanie sociálneho štipendia, UK sociálne štipendium neprizná. 
Príslušná fakulta je zároveň zodpovedná za správnosť čerpania finančných prostriedkov 
z dotácií určených na tento účel. 

(5) Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä: 

a) stravovanie a ubytovanie študentov podľa možnosti s poskytnutím príspevku na 
náklady spojené so stravovaním a ubytovaním, ktoré UK zabezpečuje v súlade so 
zákonom o vysokých školách98, osobitným vnútorným predpisom99 a v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností 
a iných záujmových činností študentov, ktoré UK zabezpečuje v súlade so zákonom 
o vysokých školách100 a v súlade s osobitným vnútorným predpisom.101 Športové 
činnosti a kultúrne činnosti študentov sú finančne podporované podľa finančných 
možností fakulty. 

(6) Príspevky na stravovanie a ubytovanie študentov, a príspevky na športové činnosti 
a kultúrne činnosti sú hradené zo štátneho rozpočtu v rámci dotácie na sociálnu podporu 
študentov.102 Dotácia sa rozdeľuje podľa pravidiel stanovených UK v Metodike rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v nadväznosti na pravidlá 
stanovené ministerstvom. Dotácia je príjmom tej súčasti UK, ktorá tieto služby 
poskytuje. 

 
96 § 94 až 101 zákona o vysokých školách. 
97 § 94 a nasl. zákona o vysokých školách. 
98 § 94 ods. 3 a § 98 zákona o vysokých školách. 
99 Napr. Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK. 
100 § 94 ods. 3 a § 99 zákona o vysokých školách. 
101 Napr. Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma. 
102 § 89 ods. 2 a 7, § 98 ods. 4 a § 99 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A88]: Navrhujeme doplniť nový odsek, podľa 
ktorého medzi nepriamu formu sociálnej podpory patrí aj 
univerzitná materská škôlka. 



 

 

(7) Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami sa na UK 
poskytuje v súlade so zákonom o vysokých školách a osobitným vnútorným predpisom 
UK.103 

Čl. 50 
Akademické práva a povinnosti študentov 

(1) Fakulta má právo rozhodovať o veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 
študentov zapísaných na štúdium na fakulte. 

(2) Práva ustanovené zákonom o vysokých školách a týmto štatútom sa zaručujú rovnako 
všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo 
vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.104 

(3) Práva študentov ustanovuje zákon o vysokých školách.105 Ďalej má študent právo najmä: 

a) aktívne sa podieľať na činnostiach a riadení vysokej školy a jej súčasti, najmä ak ide 
o zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, organizáciu štúdia 
a rozhodovanie vo veciach akademických práv a povinností študentov106,  

b) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov107, 
c) právo voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený108, 
d) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, 

prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje 
osobitný predpis109, 

e) preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek 
a povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku UK alebo 
fakulty,  

f) preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu disciplinárneho 
priestupku alebo podvodného konania pri prijímacej skúške, 

g) ďalšie práva. 

(4) Povinnosti študentov ustanovuje zákon o vysokých školách.110 Študent je ďalej povinný 
najmä: 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy UK, fakúlt a iných 
súčastí UK, všeobecne známe a rešpektované morálne zásady správania založené na 
ľudských právach a dobrých mravoch, 

b) šíriť dobré meno UK a fakulty,  
c) dôstojne komunikovať na všetkých úrovniach akademického života, 
d) zúčastňovať sa na zasadnutia orgánov UK, ktorých je členom do ktorých bol zvolený, 

 
103 § 100 zákona o vysokých školách a vnútorný predpis k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. 
104 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 
105 § 70 zákona o vysokých školách. 
106 § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
107 § 4 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
108 § 4 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
109 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
110 § 71 zákona o vysokých školách 

Komentár od [A89]: V čase prijímacej skúšky nejde o študenta, 
ale o uchádzača o štúdium (študentom sa stane až dňom zápisu na 
štúdium). Zároveň ide o nadbytočné ustanovenie, keďže podvodné 
konanie pri prijímacej skúške je disciplinárnym priestupkom. 

Komentár od [A90]: Povinnosti by mali byť vynútiteľné. Nie je 
zrejmé, ako sa dá šírenie dobrého mena od študenta vynútiť. 
Navyše, táto povinnosť je v rozpore s právom študenta na slobodné 
vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov podľa ods. 3 písm. b). 

Komentár od [A91]: Do orgánu UK nemusí byť študent iba 
zvolený, ale aj vymenovaný. 



 

 

e) oznámiť fakulte adresu na doručovanie elektronickej pošty (e-mailovú adresu), 
f) používať e-mailovú adresu, ktorú mu pridelila UK (univerzitné e-mailové konto),  
g) vyvarovať sa porušovania svojich povinností, 
h) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 

zamestnanca na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho 
štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami, 

i) ďalšie povinnosti. 

Čl. 51 
Školné 

(1) Školné upravuje zákon o vysokých školách.111 Študent UK je povinný uhradiť ročné 
školné, ak mu vznikne povinnosť uhradiť ročné školné podľa zákona o vysokých školách. 
Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. 

(2) Výšku ročného školného stanovuje vnútorný predpis UK112 vydávaný rektorom v súlade 
so zákonom určeným spôsobom výpočtu ročného školného a stanovenou maximálnou 
výškou školného.113 Ak ide o študijné programy zabezpečované fakultou UK, rektor 
stanovuje ročné školné pre tieto študijné programy na návrh dekana fakulty. Dekan 
navrhuje rektorovi ročné školné a poplatky spojené so štúdiom schválené akademickým 
senátom fakulty. 

(3) Školné je výnosom UK. Najmenej 20 % zo školného za súbežné štúdium a školného za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je príjmom štipendijného fondu fakulty.114  

(4) Ročné školné študent uhradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty, pričom toto je 
splatné dňom zápisu na štúdium alebo dňom zápisu do ďalšej časti štúdia. Dekani môžu 
vnútorným predpisom fakulty určiť splatnosť ročného školného aj inak, prípadne rozdeliť 
úhradu ročného školného do spravidla 2 dvoch splátok, ak je to pre študentov 
výhodnejšie. 

(5) Rektor môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného alebo odložiť termín jeho 
splatnosti, a to spravidla na žiadosť študenta. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko 
dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav 
a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.115  

(6) Rektor môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť podľa odseku 5 aj vtedy, keď 
študentovi zanikol status študenta v zmysle zákona o vysokých školách (napr. smrť 
študenta). 

(7) Rektor môže rozhodnúť podľa odseku 5 najmä v prípadoch, keď študent: 

 
111 § 92 zákona o vysokých školách. 
112 Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. 
113 § 92 ods. 1 až 8, ods. 11 zákona o vysokých školách.  
114 § 92 ods. 19 a 20 zákona o vysokých školách. 
115 § 92 ods. 18 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A92]: Ak má študent povinnosť používať 
univerzitné e-mailové konto, prečo má ešte aj oznamovať fakulte 
ďalšiu e-mailovú adresu? 

Komentár od [A93]: Toto považujeme za mierne absurdné. Ako 
povinnosť sa má študent vyvarovať porušovania svojich povinností? 

Komentár od [A94]: Navrhujeme ponechať znenie z platného 
Štatútu UK (čl. 54 ods. 3 písm. d) ). 

Komentár od [A95]: Žiadame ponechať znenie platného 
Štatútu UK. Táto úprava platí od roku 2013 a vyrokovala ju od 
rektora prof. Mičietu študentská časť AS UK. 

Komentár od [A96]: Poukazujeme na rozpor s rozsudkami 
súdov z obdobia rektora prof. Gahéra, keď sa zavádzalo školné. 
Povinnosť platiť školné vzniká rozhodnutím. Čiže najskôr sa musí 
študent zapísať, následne mu musí byť vydané rozhodnutie 
o povinnosti uhradiť školné a až potom môže študent školné 
uhradiť. Úhrada školného je konaním o akademických právach 
a povinnostiach študentov a je správnym konaním. 



 

 

a) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium116 v študijnom programe, 
v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,00 – 1,20, 

b) dosahuje vážený študijný priemer za celé doterajšie štúdium v študijnom programe, 
v ktorom je povinný uhrádzať školné, v rozpätí 1,21 – 1,50,  

c) reprezentoval UK na významných vedeckých, odborných, umeleckých alebo 
športových podujatiach,  

d) je zamestnancom UK alebo jej súčasti,  
e) je študent so špecifickými potrebami117,  
f) spĺňa alebo by spĺňal podmienky na priznanie sociálneho štipendia alebo iným 

spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu situáciu,  
g) iným spôsobom preukázateľne dokladuje vážnu zdravotnú alebo rodinnú situáciu 

(úmrtie v rodine, vážny úraz a pod.),  
h) má menej ako 25 rokov a zároveň je rodičom dieťaťa do 3 rokov (vrátane),  
i) do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý 

a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý alebo  
j) ako doktorand v dotknutom študijnom programe prekročil aspoň o 100 % počet 

publikovaných prác potrebných na pripustenie na obhajobu dizertačnej práce, 
k) v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa v zmysle osobitného vnútorného 

predpisu.118 

(8) Percentuálnu mieru, o ktorú môže rektor znížiť školné v jednotlivých prípadoch a postup 
pri vybavovaní žiadostí o zníženie školného, odpustenie školného alebo odloženie 
termínov jeho splatnosti určuje osobitný vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora 
schvaľuje Akademický senát UK.119 

(9) UK zverejní na webovom sídle UK povinnosť študenta uhradiť školné na nasledujúci 
akademický rok v termíne a v súlade s podmienkami stanovenými v zákone o vysokých 
školách.120  

Čl. 52 
Poplatky spojené so štúdiom 

(1) Úkony, za ktoré môže UK požadovať poplatky spojené so štúdiom stanovuje zákon 
o vysokých školách.121  

(2) Výšku poplatkov spojených so štúdiom a ďalšie podrobnosti týkajúce sa poplatkov 
spojených so štúdiom stanovuje osobitný vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora 
schvaľuje Akademický senát UK.122 

(3) Poplatky spojené so štúdiom sa platia bez výzvy, bezhotovostne na účet a sú splatné pri 
podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, pokiaľ osobitný 

 
116 Vážený študijný priemer sa vypočítava v súlade s § 6 ods. 7 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
117 § 100 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
118 Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 
119 Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. 
120 § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách. 
121 § 92 ods. 12 až 15 zákona o vysokých školách. 
122 Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. 

Komentár od [A97]: Prosíme zdôvodniť navrhované znenie 
písmena d). Prečo práve vek študenta 25 rokov, prečo vek dieťaťa do 
3 rokov. 



 

 

vnútorný predpis neustanoví inak. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon je povinnou 
prílohou podania.123 

(4) Rektor môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatkov spojených so štúdiom alebo 
odložiť termín ich splatnosti, a to spravidla na žiadosť študenta. Pri rozhodovaní 
zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu 
študenta, zdravotný stav a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, ktoré stanoví 
osobitný vnútorným predpis. 

(5) UK zverejní na webovom sídle UK povinnosť študenta uhradiť poplatky spojené so 
štúdiom na nasledujúci akademický rok v termíne a v súlade s podmienkami 
stanovenými v zákone o vysokých školách.124  

DRUHÝ ODDIEL 
Veda a výskum 

Čl. 53 

(1) Na UK je zaručená sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej 
tvorivej činnosti. 

(2) UK prostredníctvom grantov podporuje vedecké, pedagogické a umelecké projekty 
doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na fakultách. Podrobnosti 
o podmienkach udeľovania grantov upravuje osobitný vnútorný predpis.125 

(3) UK prostredníctvom postdoktorandských pobytov a štipendií podporuje vedecké 
bádanie, výskum a vývoj na fakultách a súčastiach UK, mladých výskumných 
pracovníkov a mobilitu postdoktorandov.126 

(4) Transfer technológií priemyselných a autorských práv zabezpečujú špecializované 
výskumné a vývojové pracoviská UK127 v súlade s osobitným vnútorným predpisom.128 

(5) Smerovanie vedeckého bádania je predmetom Dlhodobého zámeru UK, pričom 
koncepcia a smerovanie vedeckého bádania na UK vychádzajú zo zamerania fakúlt 
a súčastí UK. 

(6) Vedecká rada UK najmenej raz za rok hodnotí úroveň UK v oblasti vedy, techniky alebo 
umenia na základe podkladov poskytnutých Rektorátu fakultami.129 

(7) Rektorát v danej oblasti najmä: 

 
123 § 92 ods. 17 zákona o vysokých školách. 
124 § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách. 
125 Zásady udeľovania grantov na UK. 
126 Postdoktorandské pobyty na UK. 
127 Napr. Vedecký park UK. 
128 Smernica rektora o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK. 
129 § 12 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A98]: Postdoktorandské pobyty a štipendiá sa 
netýkajú mladých výskumných pracovníkov UK.  



 

 

a) v rámci svojich možností napomáha fakultám a súčastiam UK pri príprave projektov 
s medzinárodnou spoluprácou a pri nadväzovaní kontaktov s potenciálnymi 
zahraničnými spolupracovníkmi, 

b) sústreďuje, spracúva a analyzuje informácie o realizovaných projektoch vedy 
a výskumu, 

c) v súlade s metodikou delenia štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK na príslušný 
kalendárny rok vyčleňuje z pridelených prostriedkov čiastku určenú na granty pre 
mladých pedagogických, vedeckých a umeleckých pracovníkov a doktorandov 
študujúcich v dennej forme štúdia UK; pričom spôsob použitia týchto prostriedkov je 
určený osobitným vnútorným predpisom,130 

d) v rámci personálnych a finančných možností poskytuje na žiadosť fakulty o podporu 
pri príprave projektov s medzinárodnou spoluprácou a pri nadväzovaní kontaktov 
s potenciálnymi zahraničnými spolupracovníkmi súčinnosť fakulte. 

(8) Fakulty sú povinné bezodkladne informovať Rektorát o úspešnosti svojich projektov pri 
získavaní prostriedkov na výskum z grantových agentúr a z iných domácich 
a medzinárodných zdrojov, ako aj o realizovaných výsledkoch. 

TRETÍ ODDIEL 
Medzinárodné vzťahy 

Čl. 54 

(1) UK rozvíja svoje medzinárodné vzťahy v spolupráci so zahraničnými právnickými 
osobami a fyzickými osobami (ďalej tiež „zahraničný partner“) samostatne alebo 
v koordinácii s inštitúciami zriadenými na tento účel v nadväznosti na medzinárodné 
zmluvy a medzištátne dohody. Súčasťou medzinárodných vzťahov UK je aj členstvo 
a aktivity v medzinárodných organizáciách. UK prikladá mimoriadny význam členstvu 
v európskych alianciách univerzít. Spolupráca v rámci týchto aliancií predstavuje 
strategickú prioritu UK v oblasti medzinárodných vzťahov. 

(2) Spolupráca UK so zahraničným partnerom sa týka najmä oblasti vzdelávania, výskumu, 
vývoja, liečebno-preventívnej činnosti, umeleckej alebo inej tvorivej a odbornej činnosti, 
slúžiacej na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.  

(3) Na stanovenie pravidiel spolupráce so zahraničným partnerom UK uzatvára písomnú 
zmluvu. Zmluva stanovuje podmienky danej spolupráce najmä v ekonomických, 
finančných, odborných, organizačných, personálnych a ďalších otázkach a vymedzuje 
časové trvanie uzavretej zmluvy. 

(4) Organizačné zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zmlúv o spolupráci UK so 
zahraničným partnerom realizuje Rektorát, pokiaľ nejde o zmluvu uzavretú fakultou na 
základe plnomocenstva rektora. 

(5) V prípade uzavretia zmluvy o spolupráci fakultou, záväzky z takejto zmluvy sa plnia 
prostredníctvom ekonomických, finančných, personálnych, organizačných, 

 
130 Zásady udeľovania grantov na UK. 

Komentár od [A99]: Navrhujeme vypustiť. Ide o ďalšie 
administratívne povinnosti navyše. Dokonca majú fakulty 
informovať „bezodkladne“.  

Komentár od [A100]: Rozpor s čl. 19 ods. 2 písm. f) a ods. 3 
písm. f) štatútu. Ide o pôsobnosť fakulty, na ktorú nie je potrebné 
vyžadovať plnomocenstvo rektora.  



 

 

administratívnych, priestorových a ďalších prostriedkov príslušnej fakulty; ak nebolo 
vopred s písomným súhlasom rektora dohodnuté inak. 

(6) Ak sú súčasťou zmluvy o spolupráci so zahraničným partnerom aj dohody o pobyte 
študentov alebo zamestnancov UK na pracovisku zahraničného partnera alebo naopak 
(v ďalšom tiež „mobility“), UK koná podľa zákona o vysokých školách.131 Za organizačné 
zabezpečenie mobilít zodpovedá koordinátor, ktorým je spravidla prorektor pre oblasť 
medzinárodných vzťahov. Podrobnosti ustanovuje vnútorný predpis vydaný rektorom.132 

(7) UK postupuje v zmysle odseku 6 aj v prípade, keď mobility vyplývajú z iných dohôd alebo 
zmlúv, v ktorých UK vystupuje ako zmluvná strana. 

ŠTVRTÝ ODDIEL 
Vonkajšie vzťahy 

Čl. 55 

(1) UK poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné 
a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 
študijných programov v praxi. Ďalšie informácie o UK a o jej súčastiach môže poskytnúť 
príslušný oprávnený zamestnanec. 

(2) UK a jej súčasti používajú na zverejňovanie informácií o svojej činnosti a o rozhodnutiach 
svojich orgánov a vedúcich zamestnancov predovšetkým úradné vývesky a webové sídlo 
UK, jej fakúlt a súčastí. Tieto spôsoby zverejňovania informácií sa považujú za obvyklé. 

PIATY ODDIEL 
Majetok UK 

Čl. 56 

(1) UK využíva svoj majetok najmä na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a v ďalšej tvorivej činnosti. UK je oprávnená použiť svoj majetok aj na 
podnikateľskú činnosť, ako aj na poskytovanie služieb pre svojich študentov 
a zamestnancov. 

(2) Majetkom UK sa rozumejú najmä nehnuteľné veci, hnuteľné veci, pohľadávky a iné 
majetkové práva, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčí inak.133 

(3) Pri nakladaní so svojím majetkom je UK povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy134 a osobitné vnútorné predpisy UK.  

 
131 § 58a zákona o vysokých školách. 
132 Postdoktorandské pobyty na UK. toto je chybne, zrejme tu má byť predpis o Erasmus mobilitách 
133 § 2 ods. 1 zákona č. 176/2004 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 zákona č. 464/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
134 Napr. zákon o vysokých školách, zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. 

Komentár od [A101]: Zrejme nedopatrenie. Pri tomto znení by 
predseda AS UK nemohol samostatne zverejniť stanovisko AS UK 
k nejakej dôležitej veci, potreboval by na to súhlas vedúceho 
zamestnanca. 



 

 

(4) Obstarávanie majetku UK a jeho reprodukcia, ktorá je hradená z verejných prostriedkov, 
sa riadi príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.135 Na účely verejného 
obstarávania je fakulta samostatnou prevádzkovou jednotkou, ak to vyplýva 
z osobitného vnútorného predpisu; podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis.136 

(5) Neprevoditeľným majetkom UK sú: 

a) akademické insígnie UK, fakúlt a ďalších súčastí UK, 
b) historické budovy tvoriace kultúrne dedičstvo UK a národa so špecifickým 

symbolickým významom pre UK, ktoré ako neprevoditeľný majetok určí na návrh 
rektora AS UK uznesením. 

Čl. 57 
Správa majetku UK 

(1) Správa majetku UK je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku UK, ktorý 
má správca zverený do správy. Správcami majetku na UK sú najmä fakulty a ďalšie 
súčasti UK. 

(2) Majetok UK, ktorý nie je v správe žiadneho správcu, spravuje Rektorát UK.  

(3) Rektor písomným rozhodnutím rozhoduje o zverení alebo odňatí predovšetkým 
nehnuteľného majetku UK do správy správcom majetku. Rozhodnutím o zverení majetku 
do správy sa zveruje aj hnuteľný majetok UK nachádzajúci sa v zverenom majetku UK, ak 
nie je v písomnom rozhodnutí rektora o zverení majetku do správy uvedené inak. Ak ide 
o majetok UK, ktorý sa navrhuje zveriť do správy fakulty alebo ktorý spravuje fakulta, 
rektor pred vydaním rozhodnutia návrh prerokuje s dekanom dotknutej fakulty 
a v prípade nehnuteľného majetku si vyžiada aj stanovisko akademického senátu fakulty; 
ak je stanovisko akademického senátu fakulty záporné, na právoplatnosť rozhodnutia 
rektora sa vyžaduje súhlas Akademického senátu UK. 

(4) Nakladanie s majetkom UK a správu majetku UK upravuje osobitný vnútorný predpis, 
ktorý na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UK.137 

ŠIESTY ODDIEL 
Podnikateľská činnosť  

Čl. 58 
Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti 

(1) UK môže vykonávať podnikateľskú činnosť. V rámci podnikateľskej činnosti UK vykonáva 
za úhradu činnosť, nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 
liečebnopreventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na 
lepšie využívanie ľudských zdrojov a majetku.  

 
135 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
136 Smernica rektora o verejnom obstarávaní. 
137 Smernica rektora o nakladaní s majetkom UK. 

Komentár od [A102]: Rozpor s § 21 ods. 5 zákona o VŠ, podľa 
ktorého môže štatút verejnej vysokej školy určiť, že fakulta má 
postavenie samostatnej prevádzkovej jednotky. Túto skutočnosť 
teda nemôže určovať smernica rektora. 

Komentár od [A103]: Slovo „najmä“ je nadbytočné, súčasťami 
UK sú fakulty a ďalšie súčasti. 

Komentár od [A104]: Bez slova Rektorát by to bola tautológia. 
Majetok UK ... spravuje UK. 

Komentár od [A105]: Ide o závažnú vec, ktorá doposiaľ vo 
vnútorných predpisoch nie je upravená. V takto vážnej veci 
týkajúcej sa fakulty by nemala rozhodovať jedna osoba (rektor), ale 
návrh by mal byť prerokovaný aj s dekanom príslušnej fakulty 
a v akademickom senáte fakulty.  

Komentár od [A106]: Podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona o VŠ má 
vnútorné pravidlá hospodárenia upravovať štatút verejnej vysokej 
školy, teda vnútorný predpis schvaľovaný AS UK. 



 

 

(2) Vykonávanie podnikateľskej činnosti prispieva k zvyšovaniu kvality UK a nesmie 
ohrozovať rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich poslanie UK. 

(3) Finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov 
určených na financovanie hlavných úloh, na ktoré bola UK zriadená, sa nesmú používať 
na krytie nákladov na podnikateľskú činnosť.  

(4) Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané 
touto činnosťou použije UK na plnenie tých úloh, na ktoré bola zriadená. 

(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 príslušnej súčasti UK.  

(6) UK môže vykonávať tú podnikateľskú činnosť, na ktorú ju oprávňujú všeobecne záväzné 
právne predpisy alebo na ktoré má UK vydané oprávnenie, ktoré vyžadujú všeobecne 
záväzné právne predpisy. 

(7) Fakulty a súčasti UK sú povinné 10 % z finančných prostriedkov získaných na základe 
zmlúv o nájme nebytových priestorov a nehnuteľností poslať na osobitný účet UK.  

(8) Za realizáciu podnikateľskej činnosti na Rektoráte zodpovedá príslušný úsek organizačný 
útvar Rektorátu138, na fakultách dekani a na ďalších súčastiach UK ich riaditeľ.  

(9) UK je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu podnikateľskej činnosti na fakultách 
a súčastiach UK, pričom dekani a riaditelia súčastí UK sú povinní poskytovať súčinnosť.  

(10) Kontrolu podľa predchádzajúceho odseku vykonáva najmä: 

a) Útvar vnútornej kontroly RUK,  
b) kvestor,  
c) príslušný prorektor. 

SIEDMY ODDIEL 
Hospodárenie 

Čl. 59 

(1) UK hospodári podľa zákona o vysokých školách a ďalších súvisiacich právnych predpisov, 
v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu ministerstva, ktorá sa uzatvára na príslušný rok, podľa pravidiel hospodárenia 
UK a pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti UK upravených vo vnútorných 
predpisoch UK, ktoré na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UK. 

  
(2) UK hospodári s poskytnutými verejnými finančnými prostriedkami tak, aby sa finančné 

prostriedky vynaložili hospodárne, efektívne a transparentne.  

 
138 V zmysle Organizačného poriadku RUK. 

Komentár od [A107]: Podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona o VŠ má 
vnútorné pravidlá hospodárenia vrátane pravidiel na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti upravovať štatút verejnej vysokej školy, teda 
vnútorný predpis schvaľovaný AS UK. 



 

 

Čl. 60 
Delenia dotácie  

(1) UK rozdelí finančné prostriedky z dotácie pridelenej ministerstvom na príslušný 
kalendárny rok fakultám a ďalším súčastiam UK podľa metodiky delenia dotácie, ktorú 
vydá rektor po prerokovaní v Kolégiu rektora UK a ktorú schvaľuje SR UK po jej schválení 
v AS UK. Metodika delenia dotácie vychádza najmä z výkonov v oblasti vzdelávania 
a výskumu. 

(2) Po rozdelení dotácie na UK zostavujú fakulty a súčasti UK vlastný rozpočet na kalendárny 
rok, spravidla ako vyrovnaný. Fakulty a súčasti UK hospodária s pridelenými 
prostriedkami samostatne podľa zostaveného rozpočtu výnosov a nákladov. 

(3) Rektorát hospodári s dotačnými prostriedkami vyčlenenými podľa metodiky delenia 
dotácie. Centrálne hospodári s dotačnými prostriedkami, ktoré majú charakter 
kapitálovej dotácie. 

(4) Fakulty a súčasti UK samostatne hospodária a nakladajú aj s účelovo určenými 
prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na 
financovanie spoločných programov SR a EÚ, a to na základe podmienok určených 
v príslušnej zmluve. 

(5) Rektorovi za hospodárenie s finančnými prostriedkami zodpovedajú dekani fakúlt, 
kvestor a riaditelia súčastí UK. 

(6) Podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu UK a tvorbe ďalších zdrojov financovania UK 
ustanovujú osobitné vnútorné predpisy UK, ktoré na návrh rektora schvaľuje Akademický 
senát UK.139 

Čl. 61 
Tvorba rozpočtu UK 

(1) UK si na zabezpečenie svojej činnosti zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok 
a hospodári podľa zákona o vysokých školách a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Rozpočet UK sa zostavuje spravidla ako vyrovnaný. 

(2) Rozpočet UK vychádza z metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 
vysokým školám na príslušný kalendárny rok a zo zmluvy o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva na príslušný kalendárny rok. 

(3) Rektor predkladá návrh rozpočtu UK na schválenie SR UK po tom, ako návrh rozpočtu 
UK schváli AS UK.140 Rozpočet fakulty schvaľuje na základe návrhu dekana akademický 
senát fakulty. Rozpočet ďalšej súčasti predkladá kvestorovi riaditeľ súčasti. Rozpočet 
ďalších súčastí schvaľuje Akademický senát UK. 

 
139 Pravidlá hospodárenia UK a Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti UK. 
140 § 9 ods. 1 písm. b) bod. 4 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A108]: Nemusí byť vždy pravdou, napr. ak ide 
prostriedky z projektov (ich použitie upravuje zmluva s príslušnou 
agentúrou).  

Komentár od [A109]: Podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona o VŠ má 
vnútorné pravidlá hospodárenia upravovať štatút verejnej vysokej 
školy, teda vnútorný predpis schvaľovaný AS UK. 



 

 

Čl. 62 
Tvorba a použitie fondov UK 

(1) UK tvorí fondy v súlade so zákonom o vysokých školách. 

(2) Rozdelenie celkového hospodárskeho výsledku UK sa uskutočňuje po schválení výročnej 
správy o hospodárení UK za predchádzajúci kalendárny rok ASUK a SR UK, a to najneskôr 
do konca bežného kalendárneho roka.  

(3) Fakulty odvedú na osobitne určený účet UK finančné prostriedky vo výške 3 % zo:  

a) školného za súbežné štúdium,  
b) školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,  
c) školného v zmysle § 92 ods. 8 a 9 zákona o vysokých školách,  
d) školného, ktoré platia študenti externej formy štúdia. 

(4) Podrobnosti o tvorbe a použití fondov a účelových účtov UK upravia osobitné vnútorné 
predpisy UK, ktoré na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UK. 

Čl. 63 
Kontrola hospodárenia 

(1) Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, 
ročná účtovná závierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti jednotlivých 
operácií zo strany zodpovedných zamestnancov UK. 

(2) Následnú kontrolu hospodárenia vykonáva formou tematických previerok Útvar 
vnútornej kontroly UK a ďalší odborní zamestnanci UK poverení rektorom. Na úrovni 
fakulty poveruje vybraných odborných zamestnancov kontrolou hospodárenia fakulty 
dekan. Na úrovni ďalších súčastí UK poveruje vybraných zamestnancov kontrolou 
hospodárenia súčasti UK riaditeľ súčasti. 

(3) Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sú zamestnanci Útvaru vnútornej kontroly ako aj 
ostatní zamestnanci UK, poverení kontrolou, povinní dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy pre kontrolnú činnosť a všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane 
osobných údajov. 

(4) Kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom vykonáva aj Akademický senát UK, 
ktorý výsledky kontroly oznamuje SR UK. Akademický senát UK môže za účelom výkonu 
svojich kontrolných právomocí ustanovovať komisie ako svoje poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány; podrobnosti upraví Rokovací poriadok AS UK. 

Komentár od [A110]: Výročnú správu o hospodárení UK podľa 
platného znenia zákona o VŠ schvaľuje iba AS UK. 

Komentár od [A111]: Navrhujeme špecifikovať, o aký účet ide 
a na aké účely sa finančné prostriedky z tohto účtu používajú. 

Komentár od [A112]: Podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona o VŠ má 
vnútorné pravidlá hospodárenia upravovať štatút verejnej vysokej 
školy, teda vnútorný predpis schvaľovaný AS UK. 

Komentár od [A113]: Ide o právomoc AS UK podľa § 9 ods. 1 
písm. e) zákona o VŠ. 
 
Na uplatnenie tejto právomoci by Akademický senát UK mal mať 
právo zriaďovať si kontrolné orgány (komisie) tak, ako tomu bolo 
doposiaľ podľa čl. 16 ods. 6 platného štatútu. 



 

 

ÔSMY ODDIEL 
Kontrolná činnosť 

Čl. 64 

(1) Kontrolná činnosť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi141 a osobitnými 
vnútornými predpismi.142 

(2) Kontrolnú činnosť osobitne vykonáva Útvar vnútornej kontroly, na čele ktorého je hlavný 
kontrolór. Hlavný kontrolór je priamo podriadený rektorovi SR UK.  

(3) Hlavný kontrolór organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť vo veciach, ktoré patria do 
pôsobnosti UK, najmä v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a tohto štatútu, ostatných vnútorných predpisov UK, štatútov fakúlt a vnútorných 
predpisov súčastí UK, dodržiavania finančnej disciplíny, hospodárnosti a efektívnosti 
nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom UK. 

(4) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť aj bez návrhu či podnetu z jemu 
dostupných materiálov. V prípade potreby je oprávnený požadovať súčinnosť od 
vedúcich zamestnancov, ktorí sú povinní poskytnúť potrebné podklady a pravdivé 
a úplné informácie. 

(5) Kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci na základe písomného 
poverenia vydaného rektorom alebo ním poverenou osobou. O výsledkoch kontroly 
a zistených nedostatkoch vypracuje hlavný kontrolór správu a informuje rektora alebo 
ním poverenú osobu. 

(6) Na fakultách a súčastiach UK vykonávajú kontrolnú činnosť vybraní odborní zamestnanci 
poverení dekanom fakulty, resp. riaditeľom súčasti. 

(7) Fakulty a súčasti UK sú povinné poskytnúť potrebné podklady a pravdivé a úplné 
informácie osobe oprávnenej na výkon kontroly. 

SIEDMA ČASŤ 
VNÚTORNÉ PREDPISY 

Čl. 65 
Sústava vnútorných predpisov UK a ich prijímanie 

(1) Sústavu vnútorných predpisov UK tvoria:  

a) predpisy vydávané rektorom, 
b) predpisy schvaľované kolektívnymi orgánmi.143 

(2) Rektor vydáva smernice a príkazy, pričom: 

 
141 Napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
142 Napr. Finančná kontrola a vnútorný audit na UK. 
143 Najmä § 15 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A114]: Upozorňujeme, že priame podriadenie 
hlavného kontrolóra rektorovi môže ohrozovať jeho nezávislosť 
(napr. nemožnosť vykonať kontrolu prorektorov a kvestora, teda 
osôb, ktoré tiež priamo podliehajú rektorovi). Hlavný kontrolór by 
mal byť pri výkone kontroly nezávislý (to sa dá dosiahnuť tým, že 
bude podriadený Správnej rade UK). 



 

 

a) smernice rektora sú vnútorné organizačné a riadiace akty UK, ktoré sú platné pre 
všetkých zamestnancov a študentov UK, pokiaľ v nich nie je ustanovené inak, 

b) príkazy rektora majú charakter riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prípad 
alebo skupinu prípadov. 

(3) Vnútorné predpisy schvaľované kolektívnym orgánom podpisuje predseda kolektívneho 
orgánu a osoba, ktorá je podľa zákona o vysokých školách oprávnená predložiť návrh 
vnútorného predpisu (ak ide o odlišnú osobu).  

Čl. 66 
Vnútorné predpisy fakulty 

(1) Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej 
pôsobnosti a jej vzťah k UK, ak nie sú upravené zákonom. 

(2) Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: 

a) štatút fakulty, 
b) organizačný poriadok fakulty, 
c) zásady volieb do akademického senátu fakulty, 
d) rokovací poriadok akademického senátu fakulty, 
e) rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, 
f) predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém UK v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje 

vnútorný systém UK, 
g) ďalšie predpisy, ak tak ustanovuje tento štatút alebo štatút fakulty, 
h) smernice a príkazy dekana. 

(3) Fakulta vydáva aj tieto vnútorné predpisy ak rozhodne, že potrebuje na vlastné 
podmienky podrobnejšie upraviť dotknuté oblasti oproti úprave vnútorných predpisov 
UK: 

a) študijný poriadok fakulty,  
b) pracovný poriadok fakulty,  
c) štipendijný poriadok fakulty,  
d) disciplinárny poriadok fakulty pre študentov,  
e) rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 

(4) Štatút fakulty upravuje podrobnosti o organizácii, riadení, činnosti a hospodárení fakulty 
a o štúdiu na fakulte. Na obsah štatútu fakulty sa vzťahuje primerane § 15 ods. 2 zákona 
o vysokých školách. 

(6) Štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty a ďalšie predpisy, ak tak určí štatút fakulty 
a vnútorné predpisy podľa odseku 3 schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty. 

(7) Zásady volieb do akademického senátu fakulty a rokovací poriadok akademického 
senátu fakulty schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty akademický 
senát fakulty. 

(8) Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady 
fakulty vedecká rada fakulty. 

Komentár od [A115]: Samotný štatút UK sa napr. v čl. 17 ods. 4 
odvoláva na to, že podrobnosti voľby dekana si fakulta upraví 
vnútorným predpisom. Zrejme nemá ísť o smernicu dekana, takže je 
potrebné doplniť nové písmeno v tomto odseku.  



 

 

(9) Štatút fakulty a študijný poriadok fakulty podliehajú tiež schváleniu AS UK, a to po 
schválení v akademickom senáte fakulty. AS UK nemôže meniť alebo dopĺňať znenie 
štatútu fakulty a študijného poriadku fakulty schváleného akademickým senátom 
fakulty; ak AS UK návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením akademickému senátu fakulty. 

(10) Dekan môže vydávať smernice a príkazy v rámci svojej pôsobnosti vo vzťahu 
k zamestnancom a študentom fakúlt, pričom čl. 65 ods. 2 sa uplatní primerane. 

Čl. 67 
Vnútorné predpisy ďalších súčastí 

(1) Riaditelia ďalších súčastí (okrem Rektorátu) môžu vydávať smernice alebo príkazy 
v rámci vecnej a osobnej pôsobnosti danej súčasti, pričom čl. 65 ods. 2 sa uplatní 
primerane.  

(2) Smernice a príkazy vydáva a podpisuje riaditeľ danej súčasti.  

Čl. 68  
Spoločné ustanovenia k vnútorným predpisom 

(1) Vnútorné predpisy vydávané rektorom, dekanom a riaditeľom súčasti nadobúdajú 
platnosť dňom ich vydania.  

(2) Vnútorné predpisy schvaľované kolektívnymi orgánmi nadobúdajú platnosť dňom ich 
schválenia príslušným orgánom. 

(3) Vnútorné predpisy nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v záverečných ustanoveniach 
daného predpisu, najskôr však dňom nadobudnutia ich platnosti. 

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na štatút Štatút UK a jeho zmeny; platnosť 
a účinnosť štatútu UK a jeho zmien sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona 
o vysokých školách.144 

(5) UK, fakulta a súčasť, ktorá vnútorný predpis vydala, je povinná zverejňovať na svojom 
webovom sídle jeho aktuálne a úplné znenie a listinnú verziu evidovať a archivovať.  

(6) Vnútorné predpisy fakúlt a súčastí musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a s vnútornými predpismi UK. 

(7) V prípade, ak je vnútorný predpis UK, jej fakulty alebo súčasti v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v prípade, ak je vnútorný predpis fakulty alebo súčasti 
v rozpore s vnútornými predpismi UK, je osoba zodpovedná za jeho vydanie povinná 
odstrániť tento rozpor, a to v čo najkratšom čase. 

(8) V prípade rozporu vnútorných predpisov podľa odseku 7 sa uplatňujú všeobecné právne 
princípy, v zmysle ktorých má najmä prednosť predpis vyššej právnej sily. 

 
144 § 103 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A116]: Ide o starý problém, či akademický senát 
verejnej vysokej školy môže v štatúte fakulty alebo v študijnom 
poriadku fakulty vykonať úpravy. Navrhuje sa, aby Štatút UK takúto 
možnosť explicitne vylučoval. 

Komentár od [A117]: Zásadná vec, ktorá narúša samosprávny 
charakter fakúlt. Nikto nechce, aby vnútorné predpisy fakúlt boli 
v rozpore s nadradenými predpismi. Chýba však mechanizmus toho, 
kto a ako posúdi/rozhodne, že ide rozpor. 
 
Navrhuje sa prevziať český model (§ 9 ods. 1 písm. j) českého zákona 
o VŠ). 



 

 

(9) Akademický senát UK na návrh rektora zruší vnútorný predpis, rozhodnutie alebo iný 
úkon orgánu fakulty alebo ďalšej súčasti UK alebo pozastaví jeho účinnosť, pokiaľ je tento 
vnútorný predpis, rozhodnutie alebo úkon v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo vnútornými predpismi UK. 

(10) Vnútorný predpis vydaný orgánom UK alebo iným subjektom UK, ktorý nemá právomoc 
na jeho vydanie, je nulitný. 

ÔSMA ČASŤ 
ZABEZPEČOVANIE KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA  

A DLHODOBÝ ZÁMER 

Čl. 69 
Vnútorný systém kvality  

(1) UK zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou 
svojho vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. 

(2) Vnútorný systém kvality upravuje spôsob napĺňania poslania UK v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom: 

a) stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej 
činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len 
„tvorivá činnosť“) UK, 

b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej 
činnosti, 

c) prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním UK v príslušnom 
študijnom odbore. 

(3) Vnútorný systém kvality upravuje pravidlá činnosti UK podľa osobitného zákona145 
a môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi. 

(4) Vnútorný systém kvality na návrh rektora schvaľuje AS UK po prerokovaní vo Vedeckej 
rade UK v Rade pre kvalitu UK. 

(5) Pripravovať, koordinovať a kontrolovať tvorbu, implementáciu a hodnotenie vnútorného 
systému kvality je základnou úlohou Rady pre kvalitu UK, ktorá je poradným, 
iniciatívnym a kontrolným orgánom rektora na zabezpečenie a hodnotenie vnútorného 
systému. Zloženie, pôsobnosť a ďalšie podrobnosti činnosti týchto orgánov upravuje 
osobitný vnútorný predpis.146  

(6) Rada pre kvalitu UK vykonáva pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a prijíma návrhy 
na revidovanie vnútorného systému, pričom prihliada na to, či vnútorný systém kvality 

 
145 § 3 ods. 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o 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. 

146 Vnútorný systém kvality UK. 

Komentár od [A118]: Navrhujeme doplniť nový odsek, ktorý by 
špecifikoval to, čo v oblasti vnútorného systému kvality vykonáva 
Rektorát UK (napr. akú metodickú pomoc, údaje, analýzy poskytuje 
fakultám). 

Komentár od [A119]: Zrejmá nesprávnosť, túto právomoc má 
aktuálne VR UK a nie je dôvod to meniť. 



 

 

vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečenia kvality, ktoré si UK určila 
vo svojich strategických dokumentoch, najmä v Dlhodobom zámere UK.  

(7) Jednotlivé fakulty môžu vydávať vnútorný systém zabezpečovania kvality na fakulte či 
už ako jeden dokument alebo ako čiastkové dokumenty, prípadne môžu upravovať iba 
fakultné alebo odborové špecifiká. Vnútorný systém kvality na fakulte po prerokovaní vo 
vedeckej rade fakulty schvaľuje akademický senát fakulty a musí byť v súlade 
s Vnútorným systémom kvality UK. 

Čl. 70 
Dlhodobý zámer UK, fakúlt a súčastí UK 

(1) Dlhodobý zámer UK je koncepciou a stratégiou rozvoja UK. Pri príprave dlhodobého 
zámeru sa vychádza zo zámerov UK ako celku.  

(2) Dlhodobý zámer UK vo vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 
ďalšej tvorivej činnosti UK obsahuje zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a je 
jedným z podkladov na stanovenie výšky dotácie na rozvoj UK.147 

(3) Dlhodobý zámer UK pripravujú vecne príslušné útvary Rektorátu. Na príprave 
dlhodobého zámeru UK sa podieľajú fakulty a ďalšie súčasti UK, ktoré najprv vypracujú 
koncepty svojich dlhodobých zámerov. Po schválení dlhodobého zámeru UK vypracujú 
fakulty a ďalšie súčasti UK svoje dlhodobé zámery, ktoré vychádzajú z dlhodobého 
zámeru UK.  

(4) Dlhodobý zámer vypracúva UK najmenej na obdobie šiestich rokov. 

(5) Dlhodobý zámer UK a jeho aktualizáciu predkladá rektor ministerstvu školstva na 
vyjadrenie pred jeho predložením na vyjadrenie VR UK. Dlhodobý zámer UK schvaľuje 
AS UK a SR UK.148 

(6) Plnenie dlhodobého zámeru je každoročne hodnotené vo výročnej správe o činnosti UK.  

(7) UK zverejňuje dlhodobý zámer v termíne a formou, ktoré určí ministerstvo.149 

Čl. 71 
Výročné správy UK a hodnotenie činnosti UK 

(1) Výročná správa o činnosti UK a výročná správa o hospodárení UK150 sa spracúvajú podľa 
univerzitných podkladov podkladov vecne príslušných útvarov Rektorátu, podľa 
výročných správ fakúlt151 a ďalších súčastí UK a podľa podkladov z ďalších súčastí UK. 

 
147 § 89 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
148 § 10a ods. 1 písm. c), § 12 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 písm. b) bod 1. a § 41 ods. 4 písm. a) zákona o vysokých 

školách. 
149 § 20 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
150 § 20 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
151 Čl. 34 ods. 1 písm. h) tohto štatútu.  

Komentár od [A120]: Upozorňujeme, že hoci je toto 
ustanovenie prevzaté zo súčasného Štatútu UK (čl. 47 ods. 2), takto 
to doteraz nefungovalo, fakulty koncepty nevypracúvali. 
 
V štatúte chýba mechanizmus pripomienkovania návrhu 
dlhodobého zámeru UK (prerokovanie s dekanmi, prodekanmi, 
členmi SR UK). 

Komentár od [A121]: Výročné správy vypracúvajú nielen 
fakulty, ale aj ďalšie súčasti (je to napr. uvedené v § 41 ods. 14 
zákona o VŠ). 



 

 

Výročná správa o činnosti obsahuje aj hodnotenie fakúlt a ďalších súčastí z pohľadu UK 
ako celku.152 

(2) Závery výročných správ sa využívajú najmä v riadiacej činnosti a na účely aktualizácie 
dlhodobého zámeru UK. 

(3) UK zverejňuje svoje výročné správy v termíne a formou, ktoré určí ministerstvo.153 

(4) Hodnotenie činnosti UK je súčasťou systému pre zabezpečenie kvality na UK. 

(5) Výsledky hodnotenia činnosti UK sa využívajú najmä v riadiacej činnosti a na účely 
aktualizácie dlhodobého zámeru UK. 

(6) Výsledky hodnotenia činnosti UK sa zverejňujú obvyklým spôsobom ako súčasť výročnej 
správy o činnosti UK. 

DEVIATA ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 72 
Pôsobnosť na bohoslovecké fakulty 

Ustanovenia tohto štatútu sa na bohoslovecké fakulty vzťahujú v súlade so zákonom 
o vysokých školách.154 

Čl. 73 
Zmeny štatútu 

(1) Tento štatút je možné meniť formou číslovaných dodatkov. Dodatky k štatútu podliehajú 
schváleniu Akademickým senátom UK a registrácii na ministerstve. 

(2) Dodatky k štatútu nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na ministerstve a účinnosť 
dňom, kedy bolo na UK doručené rozhodnutie o ich registrácii na ministerstve. 

(3) Rektor je oprávnený pri každej zmene štatútu vydať jeho úplné znenie. 

(4) Tento štatút, jeho dodatky a úplné znenie sa zverejňujú v elektronickej podobe na 
webovom sídle UK. 

(5) Na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s dekanmi fakúlt 
a akademickými senátmi fakúlt a následné schválenie trojpätinovou väčšinou 
prítomných členov Akademického senátu UK. Ak v rámci prerokovania nesúhlasí 
s návrhom štatútu alebo jeho dodatku najmenej osem akademických senátov fakúlt, na 
schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých členov Akademického senátu UK. 
K návrhu štatútu alebo jeho dodatku musí akademický senát fakulty zaujať stanovisko 

 
152 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 
153 § 20 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
154 § 34 ods. 2 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A122]: Nadbytočné, to platí pre akýkoľvek 
vnútorný predpis UK. 



 

 

do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu rektorom. Ak akademický senát fakulty v tejto 
lehote nerozhodne, platí, že k návrhu vyjadril kladné stanovisko. 

Čl. 74 
Prechodné ustanovenia 

(1) Fakulty zosúladia svoje štatúty s týmto štatútom najneskôr do dvoch troch mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto štatútu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné 
predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022155, fakulta do tohto termínu vydá nové predpisy 
v súlade s týmto štatútom a štatútom fakulty. 

(2) Funkčné obdobie rektora, dekanov, členov kolektívnych orgánov UK (s výnimkou členov 
Správnej rady UK) a členov kolektívnych orgánov fakúlt (s výnimkou orgánov uvedených 
v ods. 3), ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí 
podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Funkčné obdobie prorektorov 
a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, uplynie 
dňom uplynutia funkčného obdobia rektora alebo príslušného dekana.156 

(3) Doterajšie akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, 
sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia príslušného orgánu 
fakulty (s rovnakým názvom) zriadeného podľa ustanovení tohto štatútu.157 

(4) Voľby členov do príslušných orgánov fakulty podľa ods. 3 vyhlásia doterajšie orgány 
fakulty (s rovnakým názvom) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti štatútu fakulty, 
najneskôr však tak, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 
31. augusta 2023.158 

Čl. 75 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa Štatút Univerzity Komenského v Bratislave schválený Akademickým senátom 
UK dňa 19. marca 2008 v znení neskorších dodatkov. 

(2) Tento štatút bol schválený Akademickým senátom UK dňa .............. 

(3) Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho registrácie na ministerstve a účinnosť dňom, 
kedy bolo na UK doručené rozhodnutie o jeho registrácii na ministerstve;159 okrem čl. 12 
ods. 1 prvá veta, ktorý nadobúda účinnosť po schválení SR UK.160 

(4) Štatút bol zaregistrovaný na ministerstve dňa ......................... 

(5) Rozhodnutie o registrácii na ministerstve bolo doručené dňa ........................ 

 
155 § 113am ods. 1 tretia veta zákona o vysokých školách. 
156 § 113am ods. 3 zákona o vysokých školách. 
157 § 113am ods. 7 zákona o vysokých školách. 
158 § 113am ods. 8 zákona o vysokých školách.  
159 § 103 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
160 § 21 ods. 2 zákona o vysokých školách. 

Komentár od [A123]: Vzhľadom na to, že Štatút UK je 
základným dokumentom, ktorým sa upravuje pôsobnosť fakúlt a ich 
orgány, je veľmi žiaduce, aby pri zmene štatútu alebo schvaľovaní 
nového štatútu neboli fakulty obídené. Navrhuje sa preto (po vzore 
schvaľovania štatútu Bratislavy – viď § 7b ods. 3 zákona o Bratislave) 
ustanoviť, že návrh štatútu alebo jeho dodatku sa predkladá 
fakultám na zaujatie stanoviska a v prípade, že 60 % (t. j. osem) 
akademických senátov fakúlt k návrhu vyjadrí záporné stanovisko, 
zvyšuje sa kvórum v AS UK pre prijatie dodatku k štatútu alebo 
nového štatútu na 3/5 všetkých členov AS UK. 

Komentár od [A124]: Príprava nových štatútov fakúlt, ale 
najmä schvaľovací proces v AS UK môže trvať dlhšie než dva 
mesiace. 



 

 

(6) Súčasťou tohto štatútu je príloha č. 1 Znenie názvu UK v iných jazykoch, znenia názvov 
fakúlt v slovenskom jazyku a v iných jazykoch. 

V Bratislave x.y.2023 
 
 
 
 
 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.     prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

                 predsedníčka AS UK                             rektor UK 

 


