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k zamestnaneckej príslušnosti oponentov a členov
inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora

na Univerzite Komenského v Bratislave



Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1  tento príkaz:

1. Podľa  §  4  ods.  6  vyhlášky  MŠ  SR  č.  6/2005  Z.  z.  o  postupe  získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
v znení neskorších predpisov, predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich
mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania troch oponentov a štvorčlennú inauguračnú
komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka
tak,  aby  najviac  jeden  oponent  a  najviac  jeden  člen  inauguračnej  komisie  boli
zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje.

2. V súlade  s  ustanoveniami  §  7  zákona  č.  311/2001  Z.  z.  Zákonníka  práce  v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ustanovením čl. 41 ods. 2 vnútorného
predpisu č. 10/2008 Štatút UK v znení neskorších dodatkov a ustanoveniami čl. 1 ods. 3
a ods.  6  vnútorného  predpisu  č.  11/2008  Pracovný  poriadok  UK  v znení neskorších
dodatkov (ďalej len „Pracovný poriadok UK“) sú fakulty UK v postavení zamestnávateľa.
Zamestnávateľ  vystupuje  v  pracovnoprávnych  vzťahoch  vo  svojom  mene  a  má
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu
zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho fakulta a naopak.

3. Podľa § 74 ods. 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“),
na  vysokých  školách  ako  zamestnanci  pôsobia  vysokoškolskí  učitelia,  výskumní
pracovníci,  umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.   Podľa čl.  1 ods. 7 Pracovného
poriadku UK, zamestnancami UK sú v zmysle zákona o vysokých školách vysokoškolskí
učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.

4. V nadväznosti na ustanovenia bodu 3 a v súlade s výkladom Ministerstva školstva, vedy,
výskumu  a  športu  SR  sa  na  účely  vymenúvania  oponentov  a členov  inauguračných
komisií  považuje  zamestnanec  fakulty  alebo  inej  súčasti  UK  za  zamestnanca  UK.
V zmysle uvedeného 

n a r i a ď u j e m

zabezpečiť  vymenúvanie  oponentov  a členov  inauguračných  komisií  v rámci
vymenúvacích  konaní  na  UK  tak,  aby  najviac  jeden  oponent  a najviac  jeden  člen
inauguračnej komisie boli zamestnancami UK, jej fakulty alebo inej súčasti.

Zodpovední: predsedovia vedeckých rád fakúlt
Termín: bezodkladne

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 21. júna 2013

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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