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Návrh uznesenia:
Uznesenie č. x/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6.

Predkladá:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Materiál vypracoval:
JUDr. Michal Káčerík
riaditeľ ÚLP RUK

V Bratislave 2.6.2022
Vážená pani predsedníčka,
v súlade s § 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“), podľa
ktorého Akademický senát UK schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis verejnej vysokej školy
podľa § 15 ods. 1 písm. a) (štatút verejnej vysokej školy), si Vás dovoľujem požiadať, aby ste zaradili
do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK nasledujúci bod:
Schválenie návrhu vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút
Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6 (ďalej len „Štatút UK“).
Odôvodnenie:
Návrh nového dodatku predkladám na schválenie v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách
a novelou zákona o verejnom obstarávaní.
V predloženom návrhu došlo k najnevyhnutejším zmenám vyplývajúcim z novely zákona
o vysokých školách, a to k stanoveniu počtu členov Správnej rady UK, doplneniu ustanovení
týkajúcich sa vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a k
ustanoveniu fakúlt ako samostatných prevádzkových jednotiek.
Návrh uznesenia Akademického senátu UK:
Uznesenie č. ............................
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6.
S pozdravom

Vážená pani
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka
Akademický senát UK

Vnútorné predpisy
Univerzity Komenského v Bratislave
Vnútorný predpis č. X/2022
schválený Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave
Dodatok č. 7
k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave

Ročník 2022

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AS UK“) v súlade s § 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 schválil dňa 22.6.2022 vnútorný predpis
č. X/2022 Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského
v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6 (ďalej len „Štatút UK“).
Čl. I
Štatút UK sa mení takto:
1.

V čl. 32 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa všetky študijné programy uskutočňujú len na fakultách, Disciplinárna
komisia UK pre študentov sa nezriaďuje.“.

2. V čl. 33 odsek 2 znie:
„(2) Správna rada UK má 17 členov. Jedného člena volia a odvolávajú tajným
hlasovaním ostatní členovia Správnej rady UK. Osem členov volí a odvoláva
Akademický senát UK, z toho dvoch členov volí a odvoláva len jeho študentská časť.
Osem členov vymenúva a odvoláva minister.39a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 39 znie: „§ 40 ods. 2 zákona o vysokých školách.“.
3.

V čl. 33 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Pôsobnosť Správnej rady upravuje zákon. Voľba predsedu, podpredsedu a spôsob
zasadnutia správnej rady UK sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých
školách a štatútom Správnej rady UK.“.

4. V čl. 45 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4) V nadväznosti na ustanovenie §113am ods. 12 zákona o VŠ až do nadobudnutia
účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 25.
apríla 2022, tak ako výslovne stanovovali predpisy účinné do 25. apríla 2022 štatút
fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty podliehajú schváleniu
AS UK. Tieto predpisy nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS UK.“.
5.

Za článok 48 sa vkladá nový článok 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 48a
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
(1) UK zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania
implementáciou svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) a jeho sústavným
rozvojom.
(2) Vnútorný systém 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
vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.
(3) Vnútorný systém upravuje pravidlá činnosti UK podľa osobitného zákona77a a
môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi.
(4) Vnútorný systém na návrh rektora po vyjadrení VR UK schvaľuje Akademický
senát UK.
(5) Pripravovať, koordinovať a kontrolovať tvorbu, implementáciu a hodnotenie
vnútorného systému 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 Rady pre kvalitu UK upravuje vnútorný systém.
(6) Rada pre kvalitu UK vykonáva pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a
prijíma návrhy na revidovanie vnútorného systému, pričom prihliada na to, či
vnútorný systém 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 na
fakulte po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty schvaľuje AS fakulty a musí
byť v súlade s vnútorným systémom na UK.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie: „§ 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.“.
6. V čl. 86 ods. 3 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Na účely verejného obstarávania je fakulta samostatnou prevádzkovou jednotkou,
ak to vyplýva z osobitného vnútorného predpisu.141a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 141a znie: „Smernica rektora o verejnom
obstarávaní.“.

Čl. II
Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho registrácie na ministerstve a účinnosť
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka AS UK

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

