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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave  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 dňa 8. marca 2017 vnútorný predpis č. 5/2017 Dodatok č. 2 
k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Rokovací poriadok AS UK“). 

Čl. I 
 
Rokovací poriadok AS UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V čl. 5 ods. 1 sa za slovami „predsedníctvo akademického senátu“ vkladajú slová „(ďalej 
len „predsedníctvo“)“ a súčasne za slovami „komisie akademického senátu“ sa vkladajú slová 
„(ďalej len „komisia“)“. 

2. V čl. 5 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „člena predsedníctva akademického senátu 
a predsedu komisie akademického senátu“ nahrádzajú slovami „člena predsedníctva, predsedu 
komisie a podpredsedu komisie“. 

3. V čl. 5 ods. 4 sa slovo „tajomník“ nahrádza slovom „podpredseda“ a súčasne sa slová 
„ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 8“. 

4. V čl. 5 ods. 5 uvádzacej vete sa slová „člen predsedníctva akademického senátu a predseda 
komisie akademického senátu“ nahrádzajú slovami „člen predsedníctva, predseda komisie 
a podpredseda komisie“. 

5. V čl. 5 ods. 5 písm. b) sa za slovom „predsedníctva“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

6. V čl. 6 ods. 1 písm. d) sa za slovom „predsedníctva“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

7. V čl. 6 ods. 1 písm. e) sa za slovom „predsedníctva“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

8. V čl. 6 ods. 1 písm. i) sa za slovom „predsedníctvo“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

9. V čl. 7 ods. 3 bod 2 sa za slovami „členovia predsedníctva“ vypúšťajú slová 
„akademického senátu“ a súčasne za slovami „člena predsedníctva“ sa vypúšťajú slová 
„akademického senátu“. 

10. V čl. 8 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovami „akademického senátu“ vypúšťajú slová 
„(ďalej aj „podpredsedovia“)“. 

11. V čl. 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom „predsedníctva“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

12. V čl. 8 ods. 1 písm. e) sa za slovom „predsedníctvo“ vypúšťajú slová „akademického 
senátu“. 

13. V čl. 8 ods. 2 sa za slovom „podpredsedov“ vkladajú slová „akademického senátu“. 
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14. V čl. 8 ods. 3 sa za slovami „podpredsedov“ vkladajú slová „akademického senátu“. 

15. V čl. 8 ods. 4 sa za slovom „podpredsedu“ vkladajú slová „akademického senátu“. 

16. V nadpise článku 9 sa vypúšťajú slová „akademického senátu“. 

17. V čl. 9 ods. 1 sa za slovom „predsedníctvo“ vypúšťajú slová „akademického senátu (ďalej 
len „predsedníctvo“)“. 

18. V čl. 9 ods. 2 sa za slovami „podpredsedovia“ vkladajú slová „akademického senátu“. 

19. V čl. 9 ods. 3 sa za slovom „podpredsedovia“ vkladajú slová „akademického senátu“ 
a súčasne sa za slovami „nemá v predsedníctve“ vypúšťajú slová „akademického senátu“. 

20. V čl. 9 ods. 5 písm. d) sa za slovom „komisií“ vypúšťajú slová „akademického senátu“. 

21. V čl. 9 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená 
i) a j). 

22. V nadpise čl. 10 sa vypúšťajú slová „akademického senátu“. 

23. V čl. 10 ods. 1 sa za slovom „komisie“ vypúšťajú slová „akademického senátu (ďalej len 
„komisia“)“. 

24. V čl. 10 ods. 2 písmeno e) znie: 

„e) pedagogickú a vedeckú komisiu a“. 

25. V čl. 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f). 

26. V čl. 10 ods. 8 písm. g) sa slová „a bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „alebo bez 
predchádzajúceho dôvodného ospravedlnenia“. 

27. V čl. 11 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“. 

28. V čl. 11 ods. 4 uvádzacej vete sa za slovom „pedagogická“ vkladajú slová „a vedecká“. 

29. Čl. 11 ods. 4 sa dopĺňa písmenami f) až j), ktoré znejú: 

„f) zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady 
UK, 

g) sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním 
s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí, 

h) prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie, 

i) vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a vzdelávanie a 
spolufinancovanie vedeckých projektov, 

j) zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s vedeckovýskumnou činnosťou UK.“. 

30. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6. 

31. V nadpise článku 12 sa slovo „tajomník“ nahrádza slovom „podpredseda“. 
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32. V čl. 12 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta a súčasne sa slovo „tajomník“ nahrádza slovom 
„podpredseda“. 

33. V čl. 12 odsek 6 znie: 

„(6) Podpredsedu komisie na návrh predsedu komisie volí a odvoláva komisia tajným 
hlasovaním.”.  

34. V čl. 12 ods. 7 sa slovo „tajomníka” nahrádza slovom „podpredsedu”. 

35. V čl. 15 ods. 6 druhej vete sa za slovom „predsedníctvo” vypúšťajú slová „akademického 
senátu”. 

36. V čl. 15a odsek 1 znie: 

„(1) Riadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „riadne zasadnutie“) sú zvolávané na 
základe rámcového harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý pred začiatkom každého 
semestra schvaľuje akademický senát.“. 

37. V čl. 15a odsek 2 znie: 

„(2) Súčasťou návrhu programu každého riadneho zasadnutia sú spravidla body: 

a) Rôzne, 

b) Informácie študentskej časti Akademického senátu UK, 

c) Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl a 

d) Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.“. 

38. V čl. 25 sa odsek 1 dopĺňa novou vetou, ktorá znie: 

„Ak v priebehu zasadnutia predsedajúci zistí, že nie je splnená podmienka podľa 
predchádzajúcej vety, podľa okolností zasadnutie akademického senátu preruší alebo 
ukončí.“. 

39. Za článok 31 sa vkladá nový článok 31a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 31a 
Voľby a odvolávanie zástupcov akademického senátu v iných orgánoch 

Ustanovenia čl. 29 a 30 sa primerane vzťahujú na voľby a odvolávanie 

a) kandidátov na členov Dozornej rady UK Veda, s.r.o., 

b) zástupcov akademického senátu v poradných orgánoch rektora, 

c) zástupcov akademického senátu v iných orgánoch, do ktorých má akademický senát právo 
delegovať svojich zástupcov.“. 

40. V čl. 39 ods. 9 tretej vete sa slová „ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“. 

41. V čl. 40 ods. 7 prvá veta znie:  

„Zasadnutie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie alebo iný 
člen komisie poverený predsedom komisie.”. 
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42. V čl. 40 ods. 11 prvá veta znie: 

„Za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí komisie zodpovedá predseda komisie.”. 

43. V čl. 40 ods. 11 tretej vete sa slová „ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“. 

44. Čl. 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Študentská časť akademického senátu môže v odôvodnených a vecne nesporných 
prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam. Na hlasovanie 
študentskej časti akademického senátu spôsobom per-rollam sa primerane vzťahujú 
ustanovenia čl. 32 ods. 2 až 4. Platné uznesenie študentskej časti akademického senátu 
nemožno prijať, ak najmenej jedna pätina členov študentskej časti akademického senátu 
vznesie v lehote určenej na hlasovanie námietku proti hlasovaniu spôsobom per-rollam.“. 

45. Za článkom 48a sa vkladá nový článok 48b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 48b 
Prechodné ustanovenia k dodatku č. 2 účinnému od 8. marca 2017 

(1) Výkon funkcie predsedu Vedeckej komisie AS UK sa skončí dňom 8. marca 2017. 
Členovia Vedeckej komisie AS UK sa stávajú členmi Pedagogickej a vedeckej komisie 
AS UK. 

(2) Výkon funkcie predsedu Pedagogickej komisie AS UK sa skončí dňom 8. marca 2017. 
Členovia Pedagogickej komisie AS UK sa stávajú členmi Pedagogickej a vedeckej komisie 
AS UK. 

(3) Tajomníci komisií zvolení do funkcie pred 8. marcom 2017 sa stávajú podpredsedami 
komisií podľa tohto rokovacieho poriadku.“. 

46. Čl. 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom UK, dňa 8. marca 2017.“. 
 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 
 
       prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

                    predseda AS UK   


