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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AS UK“) v súlade s § 9 
ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
schválil dňa 18. 6. 2014 vnútorný predpis č. 18/2014 Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 
10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len 
„Štatút UK“).  
 

I. 
 
Vnútorný predpis č. 10/2008 Štatút UK sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Čl. 8 vrátane nadpisu znie:  

 
„Čl. 8 

Titul čestný senátor UK 
 
Osobe, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj UK, môže Akademický senát UK (ďalej aj 
„senát“ alebo „AS UK“) udeliť titul čestného senátora UK. Udelenie titulu čestného senátora 
UK schvaľuje AS UK na návrh člena AS UK alebo rektora UK. Titul čestného senátora 
odovzdáva predseda AS UK.“ 
 
 
2. Čl. 16 vrátane nadpisu znie : 

 
„Čl. 16 

Orgány a organizácia Akademického senátu UK 
 

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

 
(2) AS UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri 

výkone svojej funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK, pričom dbajú 
na záujmy UK ako celku. 

 
(3) AS UK podáva akademickej obci UK jedenkrát ročne správu o svojej činnosti, ktorú 

zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky. Správu podáva AS UK 
spravidla za uplynulé obdobie na začiatku akademického roku a vždy pred uplynutím 
svojho funkčného obdobia. 

 
(4) Orgánmi AS UK sú predseda, podpredsedovia, predsedníctvo a komisie. AS UK volí 

predsedu spomedzi svojich členov, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi alebo 
výskumnými pracovníkmi. AS UK má štyroch podpredsedov, dvoch zo 
zamestnaneckej časti AS UK a dvoch zo študentskej časti AS UK.  

 
(5)  Predsedníctvo AS UK je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS UK, ktorý plní 

úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK. Predsedníctvo AS UK sa skladá z 
jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda 
a podpredsedovia senátu. Podpredsedovia senátu zo zamestnaneckej časti AS UK sa 
zároveň považujú za zástupcov fakulty v predsedníctve AS UK. Podpredsedovia 
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senátu zo študentskej časti AS UK sa nepovažujú za zástupcov fakulty. Ak predseda 
AS UK alebo niektorý z podpredsedov zo zamestnaneckej časti AS UK skončí výkon 
svojej funkcie a do tejto funkcie je zvolený člen AS UK z fakulty, ktorú už zastupuje 
v predsedníctve AS UK iný člen senátu, členmi predsedníctva AS UK sú obaja títo 
členovia senátu; v takom prípade sa do predsedníctva AS UK zvolí aj zástupca z tej 
fakulty, ktorá nemá v predsedníctve senátu zastúpenie.  

 
(6) AS UK si zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré 

plnia úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK. Komisie AS UK nemajú 
rozhodovaciu právomoc s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie AS UK a 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktoré majú rozhodovaciu 
právomoc v rozsahu určenom vnútornými predpismi UK, a ktoré AS UK zriaďuje 
povinne.  Stále komisie AS UK sú ustanovené v Rokovacom poriadku AS UK, ďalšie 
komisie si môže senát zriadiť uznesením. Predsedom komisie AS UK je vždy člen 
senátu, členmi komisií AS UK môžu byť aj nečlenovia AS UK. Členmi Volebnej a 
mandátovej komisie AS UK môžu byť len členovia AS UK. 

 
(7) V čase medzi zasadnutiami AS UK riadi prácu komisií predsedníctvo AS UK.  
 
(8) Spôsob ustanovenia, pôsobnosť a činnosť orgánov AS UK upraví Rokovací poriadok 

AS UK. 
 
(9) Administratívu AS UK a jeho organizačno-technické záležitosti zabezpečuje 

tajomník AS UK. Výkon týchto prác riadi predseda senátu. Tajomník AS UK je 
zamestnancom Rektorátu UK, ktorého určí rektor so súhlasom predsedníctva AS UK. 
Podrobnosti o postavení a úlohách tajomníka AS UK upraví Rokovací poriadok AS 
UK.“. 

 
 
3. Čl. 17 vrátane nadpisu znie:  

„Čl. 17 
Členstvo v Akademickom senáte UK 

(1) Akademický senát UK sa skladá z volených zástupcov akademickej obce UK.  

(2) AS UK sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Členov zamestnaneckej  časti 
senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej 
obce UK. Členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce UK.  

(3) Každú fakultu zastupujú v AS UK piati členovia akademickej obce fakulty, traja 
zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty.23  Členov zamestnaneckej časti akademickej 
obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, zastupuje v senáte jeden 
zástupca.  

(4) Funkcia člena AS UK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, 
kvestora a tajomníka fakulty.24 

(5) Výkon funkcie člena AS UK je nezastupiteľný. 
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(6) Základnými právami člena senátu sú najmä: 

a) právo predkladať návrhy na rokovanie senátu 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 senát rokuje, 
c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach senátu vysvetlenia od rektora, 

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

(7) Základnou povinnosťou člena AS UK je zúčastňovať sa na práci senátu ako celku i na 
práci jeho orgánov. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí senátu alebo jeho orgánu, 
ktorého je členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa ospravedlniť. 

(8) Fakulta alebo iná súčasť UK je povinná členovi AS UK, ktorý ju zastupuje, zohľadňovať 
v rámci jeho pracovných alebo študijných povinností plnenie úloh vyplývajúcich z tejto 
funkcie. UK a jej fakulty nesmú postihovať členov senátu a iné osoby v súvislosti s 
činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre AS UK.  

(9) Funkčné obdobie členov AS UK je štvorročné,25 začína plynúť prvým dňom   
nasledujúcim po skončení funkčného obdobia členov predošlého senátu zvolených vo 
všeobecných voľbách do AS UK (voľby, pri ktorých sa volia všetci členovia AS UK). Ak 
ide  
a) o voľby na uvoľnené miesto člena AS UK, ktorého členstvo zaniklo skôr25a,  
b) o voľby na miesto člena AS UK, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena AS UK pri 

všeobecných voľbách do AS UK25b, 
c) dodatočné voľby pri vzniku novej fakulty UK alebo pri zlúčení fakúlt UK25c, 

funkčné obdobie takto zvolených členov AS UK trvá do skončenia funkčného obdobia 
členov predošlého senátu zvolených vo všeobecných voľbách do AS UK a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúcim po dni volieb.“. 
 

4.   Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie :  
„23 Vzhľadom na reprezentatívnosť AS UK ako akademického orgánu, fóra 
zástupcov akademickej obce UK, je  vhodné, aby vo voľbách do AS UK za fakultu 
kandidoval aj aspoň jeden člen akademickej obce fakulty spomedzi profesorov, 
docentov alebo výskumných pracovníkov s vedeckou hodnosťou DrSc.“.  

 
5.  Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:  

„24 § 8 ods. 3 zákona o vysokých školách.“. 
 
 
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:  

„25 § 8 ods. 4 zákona o vysokých školách.“. 
 
7.  Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:  

„25a § 8 ods. 7 zákona o vysokých školách.“. 
 
8.  Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:  

„25b Na základe § 8 ods. 4 zákona o vysokých školách.“. 
 
9.  Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:  
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„25c § 8 ods. 9 zákona o vysokých školách.“. 
 
 
10.  Čl. 18 vrátane nadpisu znie:  

 

„Čl. 18 
Voľby do Akademického senátu UK 

(1) Voľby do AS UK sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Termín volieb možno určiť len vo 
výučbovom období akademického roka.  

(2) Voľby členov AS UK na súčastiach UK, ktoré nie sú fakultami, organizuje Volebná a 
mandátová komisia Akademického senátu UK (ďalej len „VMK senátu“), ktorú volí 
senát spomedzi svojich členov. Voľby členov AS UK na fakulte organizuje volebná 
komisia fakulty (ďalej len „VKF“), ktorú volí akademický senát fakulty alebo 
akademická obec fakulty spomedzi členov akademickej obce fakulty podľa toho, ako je 
uvedené v štatúte fakulty. Funkcia člena VKF je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana a s kandidatúrou do AS UK.  

(3) Organizáciu a postup volieb, prácu VMK senátu a volebných komisií fakúlt pri voľbách 
do AS UK, priebeh a vyhodnotenie hlasovania upravuje v súlade so zákonom 
o vysokých školách vnútorný predpis UK Zásady volieb do Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave.“. 

11. V čl. 20 ods. 2 písm. c) sa za slovo „študentov“ vkladajú slová „a zamestnancov“.  
 
12.  Čl. 21 vrátane nadpisu znie:  
 

„Čl. 21 
Činnosť Akademického senátu UK 

(1) AS UK pracuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné. 

(2) Zasadnutia AS UK sa konajú najmenej štyrikrát za akademický rok. Na zasadnutia 
senátu sú pozývaní rektor, prorektori, kvestor a ďalšie osoby, ak tak ustanoví Rokovací 
poriadok AS UK, rozhodne AS UK alebo predsedníctvo AS UK uznesením alebo ak tak 
rozhodne predseda AS UK. 

(3) Zasadnutie AS UK zvoláva predseda senátu. Predseda senátu je povinný bezodkladne, 
najneskôr však do 14 dní zvolať zasadnutie senátu na žiadosť:  

a) najmenej jednej tretiny jeho členov,  
b) predsedníctva senátu,  
c) rektora,  
d) všetkých zástupcov jednej fakulty,  
e) nadpolovičnej väčšiny členov študentskej časti AS UK, 
f) nadpolovičnej väčšiny členov zamestnaneckej časti AS UK. 

 
Ak tak predseda senátu neurobí, zvolá zasadnutie senátu v prípade žiadosti podľa písmena 
c) rektor, v ostatných prípadoch ďalší postup ustanovuje Rokovací poriadok AS UK.  
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(4) S programom a podkladmi rokovania AS UK musia byť jeho členovia oboznámení 

spravidla 14 dní, najmenej však šesť dní pred dňom zasadnutia AS UK. V mimoriadnych 
prípadoch predseda AS UK môže rozhodnúť o skrátení uvedenej lehoty, ktorá by ale 
nemala byť kratšia ako 48 hodín. Termín a spôsob oboznamovania členov orgánov AS 
UK s programom a podkladmi rokovania upravuje Rokovací poriadok AS UK.  
 

(5) AS UK je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. 

(6)  Na platné uznesenie AS UK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov AS UK, ak zákon o vysokých školách alebo Rokovací poriadok AS UK 
neustanovujú inak. V prípadoch uvedených v zákone o vysokých školách31 a v ďalších 
prípadoch uvedených v Rokovacom poriadku AS UK senát rozhoduje tajným 
hlasovaním.“. 

13.   Poznámka pod čiarou k odkazu č. 31 znie:  
„31 § 9 ods. 2 zákona o vysokých školách.“.  

14.   V čl. 21 odsek 1 znie:  

„(1) AS UK a jeho orgány si môžu vyžiadať stanovisko iného orgánu akademickej 
samosprávy UK, zamestnanca UK alebo orgánu akademickej samosprávy fakulty.“.  

15.  V čl. 24 ods. 2 sa na konci vkladá veta: „Ak sa výkon funkcie rektora skončí pred 
uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na funkciu rektora vyhlási AS 
UK bez zbytočného odkladu.“.  

16.  V čl. 24 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:  

„(11) Podrobnosti o voľbách kandidáta na rektora31a upraví Poriadok volieb kandidáta 
na rektora UK, ktorý tvorí prílohu Rokovacieho poriadku AS UK.“.  

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14. 

17.  Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:  
„31a Najmä vyhlasovanie volieb kandidáta na funkciu rektora, spôsob navrhovania 
kandidátov na kandidáta na funkciu rektora, overovanie návrhov kandidátov na 
kandidáta na funkciu rektora, proces volieb kandidáta na funkciu rektora vrátane 
postavenia volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora a oznamovanie 
výsledkov volieb kandidáta na funkciu rektora.“.  

  

18.  V čl. 24 ods. 13 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“. 

19.  Za čl. 92b sa vkladá čl. 92c , ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 92c 
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3  
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Doterajší podpredseda AS UK za študentskú časť AS UK sa považuje za jedného z 
podpredsedov AS UK za študentskú časť AS UK ustanoveného podľa čl. 16 ods. 4.“. 

20. Čl. 96 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:  
„(7) Dodatok č. 3 k Štatútu UK bol schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa ...... 2014.“.  

 
II. 

 
Tento Dodatok č. 3 k Štatútu UK nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o jeho registrácii. 

 

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
             predseda AS UK        rektor UK 

 


