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Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. x/10.03.2021 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Materiál vypracovalo: 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK 

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov schválil ...... 2021 vnútorný predpis č. ...../2021 Dodatok 

č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len Študijný poriadok UK). 

 

I.  

Študijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Za článok 43 sa vkladá nový článok 43a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 43a 

Osobitné ustanovenia 

 

(1) Dekan môže v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu po prechádzajúcom písomnom súhlase 

rektora upraviť harmonogram štúdia podľa čl. 7 ods. 6 a 7 aj po uplynutí lehoty podľa 

čl. 7 ods. 6. 

 

(2) Dekan môže v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu udeliť študentovi výnimku podľa čl. 41 

písm. a) až e) aj bez písomnej žiadosti študenta.“. 

 

II. 

Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia v AS UK. 

 

 

 

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

  predsedníčka AS UK       rektor UK    
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V Bratislave 18.02.2021  

 

 

Vážená pani predsedníčka, 

 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Akademický senát 

UK schvaľuje na návrh rektora vybrané vnútorné predpisy vysokej školy, si Vás dovoľujem 

požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK 

nasledujúci bod:  

1) Schválenie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu č. ..../2021 Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

Predložený návrh predpisu je reakciou na obmedzenie prezenčnej metódy štúdia v dôsledku 

situácie spôsobenej globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19. Uvedený návrh predpisu 

umožňuje dekanom fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave v osobitných prípadoch 

vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu po 

predchádzajúcom písomnom súhlase rektora upraviť harmonogram štúdia. Zároveň sa 

uvedeným predpisom dopĺňa možnosť pre dekanov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave 

rozhodnúť o zmiernení tvrdosti študijného poriadku aj bez písomnej žiadosti študenta a to 

v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu. 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK:  

Uznesenie č. ............................  

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pani  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka  

Akademický senát UK  

 


