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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 19. júna 2013 vnútorný predpis č. 6/2013 Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu
č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 (ďalej len
„Štatút UK“).
I.
Vnútorný predpis č. 10/2008 Štatút UK sa mení a dopĺňa takto:
1. V preambule Štatútu UK sa za slová „akademického senátu“ vkladajú slová „ako
zástupcovia akademickej obce“.
2. V čl. 1 ods. 3 znie: „Úplný názov UK znie „Univerzita Komenského v Bratislave“,
v latinskom jazyku „Universitas Comeniana Bratislavensis“, v anglickom jazyku
„Comenius University in Bratislava“. Znenie názvu UK v iných jazykoch, znenia
názvov fakúlt v slovenskom a v iných jazykoch a znenia názvov ďalších súčastí
v slovenskom a anglickom jazyku sú uvedené v prílohe č. 2.“.
3. V čl. 1 ods. 4 sa za slová „Sídlom UK je" vkladajú slová "Slovenská republika,"
a vypúšťajú sa slová „ , PSČ: 818 06“.
4. V čl. 3 ods. 2 prvej vete sa za slová „vzdelávanie v rámci“ vkladá slovo
„akreditovaných“.
5. V čl. 5 ods. 3 sa slovo „nápisom“ nahrádza slovom „kruhopisom“.
6. V čl. 5 ods. 4 prvej vete sa za slová „aj iní“ vkladá slovo „vysokoškolskí“.
7. V čl. 5 ods. 5 druhej vete sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „podľa pravidiel
ustanovených v tomto článku upraví“.
8. V čl. 6 druhej vete sa vypúšťa slovo „občanov“.
9. V čl. 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a sídla“.
10. V čl. 10 ods. 1 druhej vete sa za slovo „vývojovú“ vkladá čiarka a slovo „a“ sa nahrádza
slovami „umeleckú alebo“.
11. V čl. 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „schváleným UK“.
12. V čl. 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
13. V čl. 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „Študijným poriadkom UK“ vkladajú slová „a
študijným poriadkom fakulty“.
14. V čl. 12 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „vrátane verejného obstarávania tovarov,
prác a služieb“ a slovo „plnomocenstvom“ sa nahrádza slovom „poverením“.
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15. V čl. 12 ods. 2 písm. h) sa slová „zahraničné vzťahy“ nahrádzajú slovami
„uskutočňovanie zahraničných vzťahov“ a slovo „plnomocenstvom“ sa nahrádza slovom
„poverením“.
16. V čl. 13 ods. 2 písm. b) sa nad slovom „UK“ vypúšťa odkaz 15 vrátane poznámky pod
čiarou k odkazu 15.
17. V čl. 13 ods. 3 druhej vete sa slovo „splnomocnení“ nahrádza slovom „poverení“ a slovo
„plnomocenstva“ nahrádza slovom „poverenia“.
18. V čl. 13 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane verejného obstarávania tovarov,
prác a služieb – podľa pravidiel uvedených v čl. 86,“.
19. V čl. 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo samostatné právnické osoby
založené verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými právnickými osobami“.
20. V čl. 14 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a odborní zamestnanci“ a zároveň sa
vypúšťa odkaz 16 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.
21. V čl. 14 ods. 7 druhá veta znie: „Rektor, prorektori a dekani sú členmi akademickej obce
fakulty, na ktorej mali v čase ustanovenia do funkcie uzatvorený pracovný pomer na
ustanovený týždenný pracovný čas alebo fakulty, na ktorej majú uzatvorený pracovný
pomer.“.
22. V čl. 14 sa vypúšťa odsek 8.
23. V čl. 16 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ktorú zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky.“.
24. V čl. 17 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
25. V čl. 18 ods. 2 druhej vete sa slovo „senát“ nahrádza slovami „akademický senát
fakulty“.
26. V čl. 19 odsek 1 znie:
„(1) Členstvo v Akademickom senáte UK zaniká: 26
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora alebo tajomníka fakulty,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce UK alebo
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej
fakulty, ak ide o člena zvoleného ako zástupcu fakulty,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu UK,
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu UK, ak
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte UK podľa odseku 5,
f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s
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g)
h)
i)
j)
k)

pozastaveným členstvom; ak ide o člena s pozastaveným členstvom, ktorý bol
zvolený za súčasť UK, nezapísaním sa na štúdium na tejto súčasti UK,
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k
obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
vzdaním sa funkcie člena,
odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce UK,
smrťou člena,
zrušením alebo zlúčením súčastí UK, ktorej akademická obec člena zvolila.“.

27. V čl. 19 ods. 2 sa slovo „určujú“ nahrádza slovom „určia“.
28. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „§ 8 ods. 6 písm. e) zákona o vysokých
školách.“ nahrádza citáciou „§ 8 ods. 6 písm. i) zákona o vysokých školách.“.
29. V čl. 19 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „j)“.
30. Čl. 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Člen študentskej časti akademického senátu UK, ktorý nie je študentom
doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia
písomne požiadať UK o pozastavenie členstva v akademickom senáte UK.
Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho
štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti
akademickej obce UK alebo členom akademickej obce súčasti UK, za ktorú bol
zvolený. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na
rokovaní akademického senátu UK.“.
31. V čl. 20 odsek 1 znie :
„(1) Pôsobnosť AS UK upravuje zákon o vysokých školách30, prípadne iné právne
predpisy.30a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30aNapríklad zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
32. V čl. 20 sa slovo „zákonom“ nahrádza slovom „zákonmi“.
33. Za čl. 20 sa vkladá článok 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 20a
Podmienky výkonu pôsobnosti akademického senátu fakulty Akademickým senátom
UK
(1) AS UK je oprávnený počas nevyhnutnej doby vykonávať pôsobnosť akademického
senátu fakulty, ak akademický senát fakulty koná v rozpore so zákonmi, inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo
fakulty, ak akademický senát fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v
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rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi fakulty, alebo
ak zloženie akademického senátu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov
zosúladiť so zákonom o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi fakulty.
(2) AS UK nie je oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty podľa §
27 ods. 1 písm. c), d), g), h), j), k) a m) zákona o vysokých školách.
(3) AS UK je oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty
a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách len v rozsahu schvaľovania
zmien a doplnkov predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny a doplnky
neboli v rozpore so zákonom o vysokých školách, všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo štatútom príslušnej fakulty,
b) podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách len v rozsahu
schvaľovania návrhu rektora na odvolanie dekana podľa § 28 ods. 3 zákona
o vysokých školách,
c) podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách len v rozsahu kontroly
nakladania s finančnými prostriedkami fakulty.
(4) Ak akademický senát príslušnej fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je
v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi fakulty, AS
UK je oprávnený urobiť opatrenia, aby sa zloženie akademického senátu tejto fakulty
uviedlo do súladu so zákonom o vysokých školách a s vnútornými predpismi tejto
fakulty.“.
34. V čl. 21 ods. 6 druhej vete sa za slová „v zákone“ vkladajú slová „a v Rokovacom
poriadku AS UK“.
35. V čl. 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie: „l) udeľovať medailu UK.“.
36. V čl. 24 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a odvoláva“.
37. V čl. 24 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Návrh AS UK
predkladá prezidentovi republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len
„minister“), ktorému ho predkladá AS UK do 15 dní od prijatia rozhodnutia.“.
38. V čl. 24 odsek 13 znie:
„(13) Ak UK nemá rektora, predseda AS UK poverí do vymenovania nového rektora,
najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením
súhlasí nadpolovičná väčšina členov AS UK a túto skutočnosť oznámi
bezodkladne ministrovi. Predseda AS UK môže do vymenovania nového rektora
so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov AS UK poverenie podľa prvej vety
zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi
bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa
podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
39. V čl. 25 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
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„(1) Rektora odvoláva na návrh AS UK prezident Slovenskej republiky. Návrh AS UK
predkladá prezidentovi republiky minister, ktorému ho predkladá AS UK do 15 dní
od prijatia rozhodnutia.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
40. V čl. 25 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak rektor požiada o uvoľnenie
z funkcie“.
41. V čl. 26 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu určenom
rektorom.“.
42. V čl. 26 ods. 2 prvej vete sa za slovo „legislatívy“ vkladajú slová „a právnych služieb“,
vypúšťajú sa slová „nakladania s majetkom UK a“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a
riadenia kvality“.
43. V čl. 27 odsek 2 znie:
„(2) Členmi Kolégia rektora UK sú prorektori, kvestor, dekani, predseda
a podpredsedovia Akademického senátu UK a predseda Rady predsedov
odborových organizácií na UK. Na zasadnutia Kolégia rektora UK môže rektor
prizývať hlavného kontrolóra UK a riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí.“.
44. V čl. 27 ods. 3 druhá veta znie: „Na zasadnutia Vedenia UK rektor prizýva predsedu AS
UK, predsedu Rady predsedov odborových organizácií na UK a hlavného kontrolóra
UK.“.
45. V čl. 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 1 tým nie je
dotknuté.“.
46. V čl. 28 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „ ,ak bol právoplatným rozhodnutím súdu
pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená, alebo ak bol odvolaný z funkcie prorektora alebo dekana fakulty UK
(odsek 5), alebo dlhšie ako 3 mesiace nemôže vykonávať svoju funkciu“.
47. V čl. 28 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
48. V čl. 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Okrem pôsobnosti stanovenej zákonom je
Vedecká rada UK oprávnená kontrolovať dodržiavanie kritérií používaných pri
posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.“.
49. V čl. 30 ods. 3 sa písmeno „n)“ nahrádza písmenom „m)“.
50. V čl. 35 ods. 2 sa za slová „ako aj v oblasti“ vkladajú slová „verejného obstarávania,
riadenia projektovej činnosti,“.
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51. V čl. 35 ods. 5 druhej vete sa nad slovami „Rektorátu UK“ vypúšťa odkaz 42 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 42.
52. V čl. 36 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ďalšími
vnútornými predpismi UK a poverením rektora.45 Dekan zodpovedá za svoju činnosť
Akademickému senátu fakulty.“.
53. Nadpis nad čl. 37 znie:
„DRUHÝ ODDIEL
Pravidlá výkonu pôsobností UK, jej fakúlt a ostatných súčastí“.
54. V čl. 38 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
55. V čl. 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Koncepcia a smerovanie vedeckého
bádania na UK vychádzajú zo zamerania fakúlt a súčastí UK.“.
56. Čl. 38 odsek 7 znie:
„(7) UK v súlade s metodikou delenia štátnej dotácie na fakulty a ďalšie súčasti UK na
príslušný kalendárny rok (ďalej len „metodika delenia dotácie“) vyčleňuje
z pridelených prostriedkov čiastku určenú na Granty UK pre mladých
pedagogických, vedeckých a umeleckých pracovníkov a doktorandov UK. Spôsob
použitia týchto prostriedkov je určený vnútorným predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.
57. V čl. 39 ods. 5 druhej vete sa nad slovom „rektorom“ vypúšťa odkaz 56 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 56.
58. V čl. 39 odsek 7 znie:
„(7) Ak nebolo vopred s písomným súhlasom rektora dohodnuté inak a fakulta uzatvorí
zmluvu o spolupráci v súlade s poverením rektora a dlhodobým zámerom, záväzky
z nej sa budú plniť prostredníctvom ekonomických, finančných, personálnych,
organizačných, administratívnych, priestorových a ďalších prostriedkov príslušnej
fakulty.“.
59. V čl. 40 ods. 2 sa nad slovom „predpisov“ vypúšťa odkaz 59 vrátane poznámky pod
čiarou k odkazu 59.
60. V čl. 40 ods.7 sa slová „internetové stránky“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“.
61. V čl. 41 ods. 2 druhej vete sa slovo „mzdových“ nahrádza slovom „finančných“ a slovo
„schváleného“ sa nahrádza slovom „určeného“.
62. V čl. 41 ods. 4 sa vypúšťajú slová „uzatvárať, meniť a zrušovať pracovnoprávne vzťahy
so zamestnancami Toxikologického a antidopingového centra FaF UK a“.
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63. V čl. 41 ods. 4 druhej vete sa nad slovom „dokumentáciou“ vypúšťa odkaz 63 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 63.
64. V čl. 42 sa slová „v Základných pravidlách podnikateľskej činnosti UK“ nahrádzajú
slovami „vo vnútorných predpisoch UK“ a nad slovom „UK“ sa vypúšťa odkaz 64
vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 64.
65. V čl. 43 ods. 5 druhej vete sa slová „MŠ SR“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
66. V čl. 44 ods. 9 sa nad slovom „rektorom“ vypúšťa odkaz 69 vrátane poznámky k odkazu
69.
67. V čl. 46 ods. 1 prvá veta znie: „Akademická knižnica UK je centrálne financovanou
súčasťou UK, ktorú tvoria akademické knižnice súčastí UK.“.
68. V čl. 46 ods. 3 sa nad slovom „rektorom“ vypúšťa odkaz 72 vrátane poznámky pod
čiarou k odkazu 72.
69. V poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa citácia „§ 89 ods. 7 zákona o vysokých
školách.“ nahrádza citáciou „§ 89 ods. 6 zákona o vysokých školách.“.
70. V čl. 49 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a študijné programy
tretieho stupňa sa na UK uskutočňujú ako doktorandské študijné programy“.
71. V čl. 49 ods. 2 posledná veta znie: „Prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania môžu
byť za podmienok uvedených v zákone spojené do jedného celku. 78“.
72. V čl. 49 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
73. V čl. 50 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 82.
74. V čl. 51 odsek 1 znie:
„(1) Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní
základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách,
ďalšie podmienky určené UK alebo fakultou poskytujúcou zvolený študijný
program podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách, podmienky určené v
dohode podľa § 54a ods. 2 zákona o vysokých školách a podmienky podľa § 58a
ods. 4 zákona o vysokých školách.82a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:
„82a § 55 ods. 1 zákona o vysokých školách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 sa vypúšťa.
75. V čl. 51 sa vypúšťa odsek 7.
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Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
76. V čl. 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na
prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať
splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na
štúdium.“.
77. V čl. 52 ods. 2 sa za slovo „prihlášky“ vkladajú slová „na štúdium“ a na konci sa
pripájajú tieto slová: „alebo riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky
prostredníctvom systému AIS“.
78. V čl. 52 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 87 a 88 sa vypúšťajú.
79. V čl. 53 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Práva ustanovené zákonom o vysokých školách a týmto štatútom sa zaručujú
rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.88a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
„88a Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o
ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon).“.
Doterajší odsek 1 sa označujú ako odsek 2.
80. V čl. 53 ods. 2 písm. d) sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovom
„predmetov“.
81. V poznámke pod čiarou k odkazu 90 sa citácia „Zákon č. 152/1998 Z. z.
o sťažnostiach.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
82. V čl. 53 ods. 2 písm. n) a o) sa vypúšťajú slová „právo na“.
83. V čl. 54 ods. 3 písm. c) sa za slovo „písomností“ vkladajú slová „a adresu na
doručovanie elektronickej pošty (e-mailovú adresu)“.
84. V čl. 55 ods. 2 prvej vete sa nad slovom „obce“ vypúšťa odkaz 92 vrátane poznámky
pod čiarou k odkazu 92.
85. V čl. 56 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „resp.
fakúlt UK, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.“.
86. V čl. 57 ods. 1 prvej vete sa slová „Ministerstvo školstva SR“ nahrádzajú slovom
„ministerstvo“.
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87. V čl. 57 ods. 1 druhá veta znie:
„UK realizuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňajúce
špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov je osobitným druhom ďalšieho vzdelávania, je riadené
Ministerstvom zdravotníctva SR a vzťahujú sa naň osobitné predpisy.94a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94a znie:
„Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
88. V čl. 57 ods. 3 sa slovo „zozname“ nahrádza slovom „registri“.
89. V čl. 57 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane vysokých škôl so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
90. V čl. 57 ods. 4 druhej vete sa slová „porovnateľnú časť štúdia“ nahrádzajú slovami
„jednotlivé časti štúdia podľa § 61 ods. 2 zákona o vysokých školách“.
91. V poznámke pod čiarou k odkazu 98 sa citácia „Zákon NR SR č. 386/1997 Z. z. o
ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
zákona NR SR č. 70/1997 Z. z. v znení zákona NR SR č. 118/2002 Z. z.“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
92. V čl. 59 sa vypúšťa odsek 2 a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 100.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
93. V čl. 59 ods. 2 prvej vete sa slová „zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho
štátu“ nahrádzajú slovami „vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky“.
94. V čl. 59 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
95. V čl. 59 ods. 4 sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmety“.
96. Čl. 60 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 60
Podmienky štúdia cudzincov
(1) Občania tretích štátov, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty") ani nemajú trvalý pobyt v
členskom štáte (ďalej len „cudzinci“), študujú na UK najmä:
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a) za podmienok ako študenti – občania SR podľa zákona o vysokých školách,
pričom od nich môže UK požadovať školné za podmienok stanovených
v zákone o vysokých školách,
b) na základe medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika
viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci a dohôd uzavretých najmä v rámci
medzinárodných programov pre mobilitu študentov,
d) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní.
(2) Pri zápise na štúdium sa overuje, či cudzinec má na území Slovenskej republiky
povolený pobyt a či spĺňa ďalšie podmienky podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3) Podrobnejšie podmienky štúdia cudzincov upraví vnútorný predpis UK.“.
97. V čl. 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom
akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva
študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím
tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
98. V čl. 62 ods. 1 sa za slovami „(v skratke „Mgr.“)“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová
„alebo obdobných študijných programov v zahraničí,“.
99. V poznámke pod čiarou k odkazu 104 sa citácia „§ 53 ods. 8 zákona o vysokých
školách.“ nahrádzajú citáciou „§ 53 ods. 9 zákona o vysokých školách.“.
100. V čl. 63 odsek 2 znie:
„(2) Ďalšie vzdelávanie na UK môžu zabezpečovať v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými predpismi všetky súčasti UK, najmä Centrum ďalšieho vzdelávania
UK.107“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107 znie:
„107 Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
101. V čl. 63 ods. 4 písm. b) sa pred slová „univerzita tretieho veku“ vkladá slovo „napr.“.
102. Čl. 65 vrátane nadpisu znie:

11

„Čl. 65
Štipendiá
(1) Priamou formou sociálnej podpory študentom sú štipendiá. UK poskytuje
študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
(2) Študentom sa v prípade splnenia zákonom ustanovených podmienok priznáva
sociálne štipendium, ktoré prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na
sociálne štipendium má študent právny nárok.
(3) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty, ktorá
zabezpečuje príslušný študijný program. V prípade, že študent nesplní podmienky
na priznanie sociálneho štipendia, UK sociálne štipendium neprizná.
(4) UK priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium
a v rámci možností študentom a absolventom štipendiá z vlastných zdrojov.
Podmienky na poskytovanie štipendií podľa tohto odseku určuje Štipendijný
poriadok UK.“.
103. Čl. 66 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 66
Školné
(1) Študent UK je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne povinnosť uhradiť
ročné školné podľa zákona o vysokých školách.
(2) Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK je 10% z
priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových
bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým školám zo
štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom
kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celých päť eur nadol. Základ sa
vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.
(3) Rektor UK určuje pre jednotlivé študijné programy zabezpečované fakultou ročné
školné na návrh dekana fakulty, formou osobitného vnútorného predpisu za
podmienok uvedených v zákone.109 Dekan navrhuje rektorovi ročné školné
a poplatky spojené so štúdiom schválené akademickým senátom fakulty. Ročné
školné sa vzťahuje na akademický rok. Ročné školné v študijných programoch v
dennej forme štúdia nesmie prekročiť päťnásobok základu podľa odseku 2. Ročné
školné v študijných programoch v externej forme štúdia nesmie prekročiť súčin
sumy maximálneho ročného školného, ktorú na príslušný akademický rok
ustanovuje ministerstvo opatrením, a koeficientu, ktorý je vyjadrený ako podiel
počtu kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia
príslušného študijného programu, a súčinu štandardnej dĺžky štúdia príslušného
študijného programu a čísla 60. Maximálne ročné školné v študijných programoch v
externej forme štúdia je odvodené od dotácie na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov (§ 89 ods. 4 zákona o vysokých školách). Obmedzenie výšky
školného sa nevzťahuje na školné podľa odseku 8.
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(4) Študent UK v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné, ak mu vznikne
povinnosť uhradiť ročné školné podľa odseku 5, 6 alebo odseku 8. Študent UK v
externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.
(5) Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac
študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni,
je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium
v príslušnom akademickom roku. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium
ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1 zákona
o vysokých školách), je povinný uhradiť pomernú časť z ročného školného v
závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného
akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
(6) Študent, ktorý študuje študijný program na UK dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia, je povinný uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe
štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej
škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského
vzdelávania; ak bol študent v jednom akademickom roku súbežne zapísaný na
štúdium viacerých študijných programov, do celkovej doby štúdia sa mu započítava
len jeden rok. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného
programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje
na celý akademický rok.
(7) V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v
ktorom uhrádzal školné.
(8) Študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v súlade
s ustanoveniami zákona o vysokých školách v každom akademickom roku uhrádzať
ročné školné, ak sa študijný program podľa § 51 ods. 4 písm. p) zákona o vysokých
školách uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Povinnosť uhradiť školné
vznikne, len ak niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom začal
študovať tento študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom
odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to
neplatí, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý
pobyt v členskom štáte.
(9) Povinnosť študenta uhradiť školné podľa odseku 8 nevznikne, ak
a) študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej
menšiny a
b) súčasťou poslania UK alebo jej fakulty , na ktorej sa študijný program
uskutočňuje, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova odborníkov s
vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine.
(10) Na účely platenia školného podľa § 92 zákona o vysokých školách sa prvé tri
roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých
školách považujú za študijné programy prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky
štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 za štúdium v študijnom programe
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druhého stupňa tak, že štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3
sa považuje za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie
roky primerane.
(11) Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky
spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Študent, ktorému bolo
vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa na
účely platenia školného (§ 92) považuje za občana Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:
„109 § 92 ods. 3 zákona o vysokých školách.“.
104. V čl. 67 sa vypúšťa odsek 2 a za odsek 1 sa vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:
„(2) UK môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných
nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi. Jeho výška nesmie
presiahnuť 25% základu podľa čl. 66 ods. 2.
(3)

UK môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho
konania a s obhajobou rigoróznej práce. Výšku poplatku možno určiť do 150%
základu podľa čl. 66 ods. 2.

(4)

UK môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní
akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu
skúšku. Poplatok nesmie presiahnuť 30% základu podľa čl. 66 ods. 2.

(5)

UK môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií , za
vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sa požadujú v cudzom jazyku, za
vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti
dokladov o štúdiu. Výšku poplatku určuje vnútorný predpis a je odvodená od
skutočných nákladov spojených s týmito úkonmi okrem poplatku za uznávanie
dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu
regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len "regulované
povolanie"), ktorý je 99,50 eura.

(6)

Na poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách sa nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnych poplatkoch.“.

105. Za čl. 67 sa vkladá čl. 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 67a
Forma platenia a splatnosť školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK
(1) Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom UK. Rektor môže rozhodnúť, že
školné a poplatky sú výnosom fakulty. Ak je školné výnosom fakulty, je najmenej
20 % zo školného za súbežné štúdium a za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia príjmom štipendijného fondu fakulty.
(2) Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou
poukážkou v dvoch splátkach v termínoch, ktoré určí rektor, resp. dekan fakulty.

14

Zásady platenia školného a poplatkov za štúdium vymedzuje zákon o vysokých
školách a vnútorný predpis UK upravujúci výšku školného a poplatkov spojených
so štúdiom na UK vydávaný rektorom na príslušný akademický rok.
(3) Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba.
(4) Rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo odpustení
školného alebo poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich splatnosti.
Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta,
sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné zreteľa hodné skutočnosti, ktoré
stanoví vnútorný predpis UK uvedený v odseku 2.
(5) UK zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na štúdium (§ 57 ods. 5 zákona o vysokých školách) školné a poplatky
spojené so štúdiom podľa čl. 66 a 67 na nasledujúci akademický rok. Pri študijných
programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné
podľa čl. 66 ods. 4 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného
programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. UK
môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej
dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný
akademický rok.“.
106. Čl. 71 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 71
Základné ustanovenia
(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov UK sa spravujú zákonom o vysokých
školách, zákonom o výkone práce vo verejnom záujme113 a Zákonníkom
práce.114 Vznik, obsah a zánik pracovnoprávnych vzťahov na UK podrobnejšie
upravuje Pracovný poriadok UK.
(2) Na UK ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci,
umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.
(3) Zamestnanci UK pôsobiaci v klinickej a praktickej výučbe v špecializovaných
výučbových zariadeniach UK poskytujú zdravotnú starostlivosť.116
(4) Ak na skončenie pracovného pomeru zamestnanca UK bezprostredne nadväzuje
vznik nového pracovného pomeru k UK, na účely zákona o vysokých školách ide
o jeden pracovný pomer.
(5) Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať
najviac tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej
republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon
práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka,
pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom
pracovnom čase.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115 sa vypúšťa.
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107. V čl. 74 ods. 1 prvej vete sa za slovo „kvestora“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová
„zamestnanca UK“.
108. V čl. 75 ods. 2 písm. c) sa slovo „plnomocenstva“ nahrádza slovom „poverenia“.
109. V čl. 76 odseky 2 až 6 znejú:
„(2) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý
nemá vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "profesor" ani
"docent", možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na 5
rokov.122
(3)

Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu profesora alebo docenta na základe
jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ
obsadil funkciu profesora alebo docenta tretí raz, pričom celkový čas jeho
pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov a má, ak ide o funkciu
docenta, vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“, a ak ide o funkciu
profesora, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul
„profesor“, získava právo na pracovnú zmluvu s UK alebo s jej súčasťou na
miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až
do dosiahnutia veku 70 rokov.123

(4)

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického
roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr
podľa osobitných predpisov Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca
zaradeného na fakulte, môže s osobou nad 70 rokov veku uzavrieť pracovný
pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa, ak ide o zamestnanca
zaradeného na fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť pracovný
pomer aj opakovane.124

(5)

Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo
dekan najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší
pracovný čas alebo uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.125

(6)

Vysokoškolský učiteľ má právo požiadať dekana fakulty o uvoľnenie z plnenia
pedagogických úloh na primerané obdobie nepresahujúce jeden akademický rok .
Účelom tohto uvoľnenia je vedecká alebo umelecká práca učiteľa. O tomto
uvoľnení rozhoduje dekan. Žiadosť tohto druhu môže učiteľ podať raz za päť
rokov svojho nepretržitého pôsobenia na fakulte. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov o odmeňovaní zamestnancov.126“.

110. V čl. 79 ods. 3 sa za slovo „titulov“ vkladajú slová „alebo umelecko-pedagogických
titulov“ a nad slovami „Vedeckou radou UK“ sa vypúšťa odkaz 128 vrátane poznámky
pod čiarou k odkazu 128.
111. V čl. 80 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
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112. V čl. 81 ods. 2 sa nad slovom „UK“ vypúšťa odkaz 130 vrátane poznámky pod čiarou
k odkazu 130.
113. V čl. 82 prvej vete sa slová „školstva SR vedie“ nahrádzajú slovami „spravuje“.
114. V čl. 83 ods. 1 sa slová „Ministerstva školstva SR“ nahrádzajú slovami „ministerstva“.
115. V čl. 83 ods. 2 znie:
„(2) UK vykoná na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia
a zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom ministerstva a predloží ich
ministerstvu v termíne určenom ministerstvom.133“.
116. V čl. 84 ods. 4 prvá veta znie: „UK rozdelí finančné prostriedky z dotácie pridelenej
ministerstvom na príslušný kalendárny rok fakultám a ďalším súčastiam UK podľa
metodiky delenia dotácie, ktorú vydá rektor po prerokovaní v Kolégiu rektora UK
a ktorú schvaľuje AS UK.“.
117. V čl. 84 ods. 6 znie:
„(6) Rektorát UK hospodári s dotačnými prostriedkami vyčlenenými podľa metodiky
delenia dotácie. Centrálne hospodári s dotačnými prostriedkami, ktoré majú
charakter kapitálovej dotácie.“.
118. V čl. 84 ods. 9 sa slová „pravidlá hospodárenia na UK a základné pravidlá
podnikateľskej činnosti na UK“ nahrádzajú slovami „Základné pravidlá hospodárenia
a Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK“ a nad slovami „činnosti UK“
sa vypúšťa odkaz 139 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 139.
119. Čl. 85 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 85
Tvorba a použitie fondov UK
(1)

UK tvorí finančné fondy v súlade so zákonom o vysokých školách:
a)
b)
c)
d)

rezervný fond,
fond reprodukcie,
štipendijný fond,
fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

(2)

UK môže vytvárať aj ďalšie fondy podľa osobitných predpisov a osobitne určené
účelové účty UK.

(3)

Finančné fondy UK, okrem fondov podľa osobitných predpisov, sa tvoria
z kladného celkového hospodárskeho výsledku UK, z darov, z dedičstva
a z výnosov z nich vo výške stanovenej zákonom o vysokých školách. Celkový
hospodársky výsledok UK je súčet hospodárskeho výsledku v hlavnej činnosti
a hospodárskeho výsledku v podnikateľskej činnosti po zdanení.
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(4)

Rozdelenie celkového hospodárskeho výsledku UK sa uskutočňuje po schválení
výročnej správy o hospodárení UK za predchádzajúci kalendárny rok
Akademickým senátom UK a Správnou radou UK, a to najneskôr do konca
bežného kalendárneho roka.

(5)

Fakulty odvedú na osobitne určený účet UK finančné prostriedky vo výške 3 %
zo:
a)
b)
c)
d)

(6)

školného za súbežné štúdium,
školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
školného v zmysle § 92 ods. 8 a 9 zákona o vysokých školách,
školného, ktoré platia študenti externej formy štúdia.

Podrobnosti o tvorbe a použití fondov a účelových účtov UK upravia vnútorné
predpisy UK.“.

120. V čl. 86 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 141a sa vypúšťa.
121. V čl. 87 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
122. V čl. 87 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
123. V čl. 87 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Podnikateľskú činnosť vykonávajú aj fakulty a ďalšie súčasti UK. Za výkon
podnikateľskej činnosti na fakultách sú v plnom rozsahu zodpovední dekani
fakúlt, na samostatne hospodáriacich súčastiach UK ich riaditelia, na RUK
a centrálne financovaných súčastiach UK, kvestor UK a riaditeľ, resp. vedúci
príslušnej súčasti UK.
(6)

Dekan fakulty a riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti UK uzatvára zmluvy
v rámci podnikateľskej činnosti do celkového objemu stanoveného rozhodnutím
rektora UK. Organizačnú, ekonomickú a pracovno-právnu stránku podnikateľskej
činnosti stanovujú základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK vydané
rektorom UK a schválené Akademickým senátom UK.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 142 sa vypúšťa.
124. V poznámke pod čiarou k odkazu 143 sa citácia „zákon NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole.“ nahrádza citáciou „zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.“.
125. V čl. 91 ods. 4 sa slovo „internetu“ nahrádza slovami „webového sídla UK“.
126. Za čl. 92 sa vkladá čl. 92a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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„Čl. 92a
Zosúladenie štatútov, organizačných poriadkov a iných vnútorných predpisov fakúlt
a súčastí UK s Dodatkom č. 2
(1)
(2)

Fakulty UK sú povinné zosúladiť svoje štatúty a iné vnútorné predpisy s týmto
štatútom v znení Dodatku č. 1 a 2 a so zákonom o vysokých školách.
Súčasti UK podľa Prílohy č.2 sú povinné zosúladiť svoje organizačné poriadky
a iné vnútorné predpisy s týmto štatútom v znení Dodatku č. 1 a 2 a so zákonom
o vysokých školách.“.

127. Za čl. 92a sa vkladá čl. 92b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 92b
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2
Zloženie AS UK a AS fakúlt UK ostáva zachované aj po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2
tohto štatútu, do skončenia mandátu zostávajú členmi akademickej obce odborní
zamestnanci, ktorí sú členmi AS UK a AS fakúlt UK. Ustanovenia čl. 19 tohto štatútu tým
nie sú dotknuté.“.
128. V čl. 94 ods. 2 sa slová „webovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“ a na
konci sa vypúšťajú slová „a vydáva sa aj v tlačenej podobe“.
129. V čl. 96 odsek 1 znie:
„(1) Súčasťou Štatútu UK je Príloha č. 1 Poslanie UK a Príloha č. 2 Názvy Univerzity
Komenského v Bratislave v iných jazykoch, Názvy fakúlt univerzity a Názvy
pedagogických, výskumných, hospodársko-správnych, informačných a účelových
zariadení univerzity.“.
130. V čl. 96 ods. 3 sa slová „Ministerstvom školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú
slovom „ministerstvom“.
131. V čl. 96 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Dodatky k Štatútu UK nadobúdajú platnosť odo dňa ich registrácie na
ministerstve a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia ministerstva o ich
registrácii.
(5)

Dodatok č. 1 k Štatútu UK bol schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 3. novembra 2010.“.

132. Čl. 96 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Dodatok č. 2 k Štatútu UK bol schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 19. júna 2013 .“.
133. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k Vnútornému predpisu č. 7/2013 schválenému AS UK
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1. Diel
Názvy Univerzity Komenského v Bratislave v iných jazykoch
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Názov UK v anglickom jazyku – Comenius University in Bratislava
Názov UK v latinskom jazyku - Universitas Comeniana Bratislavensis
Názov UK v nemeckom jazyku - Comenius-Universität in Bratislava
Názov UK v ruskom jazyku - Университет имени Коменского в Братиславе
Názov UK vo francúzskom jazyku - Université Commenius de Bratislava
Názov UK v španielskom jazyku - Universidad Comenius de Bratislava

2. Diel
Názvy fakúlt univerzity
A) Názvy a skratky fakúlt v slovenskom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

LF UK
PraF UK
FiF UK
PriF UK
PdF UK
FaF UK
FTVŠ UK
JLF UK
FMFI UK
RKCMBF UK
EBF UK
FM UK
FSEV UK

B) Názvy a skratky fakúlt v anglickom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava, Faculty of Education
Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport
Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin
Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University in Bratislava, Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and
Methodius
Comenius University in Bratislava, Evangelical Lutheran Theological Faculty
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences

FMED CU
FLAW CU
FARS CU
FNS CU
FEDU CU
FPHARM CU
FSPORT CU
JFMED CU
FMPH CU
FRCTH CU
FELTH CU
FM CU
FSES CU

C) Názvy fakúlt v latinskom jazyku
1.
2.
3.
4.

Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas scientiae atque artis medicae (Facultas medica)
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas iuridica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas philosophica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas rerum naturalium
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas paedagogica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas pharmaceutica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas educationis physicae et athleticae
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas medica Jesseniana Martinensis (Facultas medica Martinensis
a Joanne Jessenio nominate)
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas mathematicorum, physicorum et artis informaticae
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas theologica Cyrillo-Methodiana Romano-Catholica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas theologica evangelica
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas artis moderatoriae
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas rerum socialium et oeconomicarum

D) Názvy fakúlt v nemeckom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Medizinische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Juristische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Philosophische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Naturwissenschaftliche Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Pädagogische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Pharmazeutische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Fakultät für Körperkultur und Sport der Comenius-Universität in Bratislava
Jessenius-Medizinische Fakultät in Martin der Comenius-Universität in Bratislava
Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik der Comenius-Universität in Bratislava
Kyrillus-und-Methodius-Römisch-katholische theologische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Evangelische theologische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Managementfakultät der Comenius-Universität in Bratislava
Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Comenius-Universität in Bratislava

E) Názvy fakúlt v ruskom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Медицинский факультет Университета имени Коменского
Юридический факультет Университета имени Коменского
Философский факультет Университета имени Коменского
Факультет естественных наук Университета имени Коменского
Педагогический факультет Университета имени Коменского
Фармацевтический факультет Университета имени Коменского
Факультет физкультуры и спорта Университета имени Коменского
Медицинский факультет им. Есениуса в Мартине Университета имени Коменского
Факультет математики, физики и информатики Университета имени Коменского
Кирилло-мефодиевский факультет римо-католического богословия Университета имени Коменского
Факультет евангелического богословия Университета имени Коменского
Факультет менеджмента Университета имени Коменского
Факультет социальных и экономических наук Университета имени Коменского

F) Názvy fakúlt vo francúzskom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Université Commenius de Bratislava, Faculté de Médecine
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Droit
Université Commenius de Bratislava, Faculté des Lettres
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Sciences naturelles
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Sciences de l’éducation
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Pharmacie
Université Commenius de Bratislava, Faculté d’Education physique et de Sport
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Université Commenius de Bratislava, Faculté Jessenius de Médecine de Martin
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Mathématiques, de Physique et d’Informatique
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Théologie catholique de Cyril et Metod
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Théologie protestante
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Management
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Sciences sociales et économiques

G) Názvy fakúlt v španielskom jazyku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Comenius de Bratislava, Facultad de Medicina
Comenius de Bratislava, Facultad de Derecho
Comenius de Bratislava, Facultad de Filosofía y Letras
Comenius de Bratislava, Facultad de Ciencias Naturales
Comenius de Bratislava, Facultad de Pedagogía
Comenius de Bratislava, Facultad de Farmacia
Comenius de Bratislava, Facultad de Educación Física y Deporte
Comenius de Bratislava, Facultad Jesseniana de Medicina de Martin
Comenius de Bratislava, Facultad de Matemáticas, Física e Informática
Comenius de Bratislava, Facultad Cirilometodiana de Teología Romano-Católica
Comenius de Bratislava, Facultad de Teología Evangélica
Comenius de Bratislava, Facultad de Ciencias Empresariales
Comenius de Bratislava, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

3. Diel
Názvy pedagogických, výskumných, hospodársko-správnych, informačných
a účelových zariadení univerzity
A/ Samostatne hospodáriace súčasti
No
1.
2.
3.

Názov
(slovenský)
Univerzita Komenského v Bratislave,
Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolský internát Družba
Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Skratka
(slov.)
CĎV UK
VI Družba
UK
VM Ľ.
ŠtúraMlyny UK

Názov
(anglický)
Comenius University in Bratislava,
Centre for Continuing Education
Comenius University in Bratislava,
Družba Halls of Residence
Comenius University in Bratislava,
Ľudovít Štúr Campus – Mlyny

Skratka
(ang.)
CCE CU
DHR CU
LSC – M CU

B/ Centrálne financované súčasti
No
1.
2.
3.
4.

Názov
(slovenský)
Univerzita Komenského v Bratislave,
Akademická knižnica
Univerzita Komenského v Bratislave,
Botanická záhrada
Univerzita Komenského v Bratislave,
Centrum informačných technológií
Univerzita Komenského v Bratislave,

Skratka
(slov.)
AK UK
BZ UK
CIT UK
KŠ UK

Názov
(anglický)
Comenius University in Bratislava,
Academic Library
Comenius University in Bratislava,
Botanical Garden
Comenius University in Bratislava,
Information Technology Centre
Comenius University in Bratislava,

Skratka
(ang.)
AL CU
BG CU
ITC CU
CS CU
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Kanadské štúdiá
Univerzita Komenského v Bratislave,
Psychologická poradňa
Univerzita Komenského v Bratislave,
Učebno-výcvikové zariadenie
Richňava

Canadian Studies
PP UK
Comenius University in Bratislava,
Counselling Centre
UVZ
Comenius University in Bratislava,
Richňava UK Teaching and Training Facility
Richňava

7.

Univerzita Komenského v Bratislave,
UNESCO Katedra prekladateľstva

UKP UK

8.

Univerzita Komenského v Bratislave,
Vydavateľstvo
Univerzita Komenského v Bratislave,
UNESCO Centrum výchovy
k ľudským právam

5.
6.

9.

10. Univerzita Komenského v Bratislave,
Kompetenčné centrum

Comenius University in Bratislava,
UNESCO Department of Translation
Studies
Vydavateľstvo Comenius University in Bratislava,
UK
Comenius University Press
UCĽP UK
Comenius University in Bratislava
UNESCO Centre for Human Rights
Education
KC UK

Comenius University in Bratislava
Competency Centre

CC CU
T&T
Facility
Richňava
CU
UNESCO
DTS CU
CUP CU
UNESCO
CHRE

ComC UK“.

II.
Tento Dodatok č. 2 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.
predseda AS UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

23

