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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 22. júna 2016 vnútorný predpis č. 13/2016 Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „Rokovací poriadok AS UK“). 

Čl. I 

 

Rokovací poriadok AS UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V čl. 2 ods. 4 sa za slovo „vyhlásením“ vkladajú slová „v listinnej podobe“. 

2. Článok 3 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 3 

Zvolávanie a príprava ustanovujúceho zasadnutia 

(1) Prvé zasadnutie akademického senátu v novom funkčnom období (ďalej len 

„ustanovujúce zasadnutie“) zvoláva predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK tak, aby 

sa uskutočnilo medzi prvým a pätnástym dňom od začiatku plynutia funkčného obdobia 

členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách,
6 

ak Volebná a mandátová 

komisia AS UK nerozhodne inak. 

(2) Ak predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK zvolanie ustanovujúceho 

zasadnutia odmietne alebo ho nezvolá v lehote podľa odseku 1, ustanovujúce zasadnutie 

bezodkladne zvolá vekovo najstarší člen akademického senátu v novom funkčnom období. 

(3) Organizačnú prípravu ustanovujúceho zasadnutia zabezpečuje Volebná a mandátová 

komisia AS UK v spolupráci s tajomníkom akademického senátu.“. 

3. V čl. 4 odsek 1 znie: 

„(1) Ustanovujúce zasadnutie otvorí a do zvolenia nového predsedu akademického senátu 

vedie odstupujúci predseda alebo iný poverený člen odstupujúcej Volebnej a mandátovej 

komisie AS UK.“. 

4. V čl. 5 ods. 4 sa slová „predseda a členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK“ 

nahrádzajú slovami „predseda, tajomník a členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK“. 

5. V čl. 5 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „vlastnoručne podpísaným“ a za slovo 

„vyhlásením“ sa vkladajú slová „v listinnej podobe“. 

6. V čl. 6 ods. 1 písm. a) sa za slovami „jej fakúlt“ vkladá čiarka a slová „vedúcimi 

zamestnancami UK” a slovo „reprezentáciami” sa nahrádza slovami „orgánmi reprezentácie”. 

7. V čl. 9 odsek 5 znie: 

„(5) Predsedníctvo najmä 

a) vykonáva kontrolu plnenia uznesení akademického senátu, 

b) zabezpečuje prípravu zasadnutí akademického senátu, 

c) pred zvolaním riadneho zasadnutia akademického senátu prerokúva návrh jeho 

programu, 
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d) v čase medzi zasadnutiami akademického senátu riadi prácu komisií akademického 

senátu, 

e) vyhlasuje doplňovacie voľby do akademického senátu,
15a

 

f) vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
16

 

g) podáva návrh na odvolanie člena akademického senátu,
16a

 

h) zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a 

zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK, 

i) zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, členov 

Vedeckej rady UK a členov Správnej rady UK, 

j) schvaľuje návrh rektora na určenie tajomníka akademického senátu,
17

 

k) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát.”. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 16a znejú: 

„
15a

 Čl. 13 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
   16a

 Čl. 29 ods. 1 písm. c) Zásad volieb do Akademického senátu UK.”. 

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:  

„
16

 Čl. 5 ods. 7, čl. 6 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK.”. 

9. V čl. 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako 

písmená d) až g). 

10. V čl. 10 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11. 

11. V čl. 10 ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: 

„Komisie majú minimálne päť členov.“. 

12. V čl. 10 sa vypúšťa odsek 8. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10. 

13. V čl. 10 ods. 8 písmeno d) znie: 

„d) zánikom členstva v študentskej časti akademickej obce UK, ak osobitný vnútorný predpis 

UK neustanovuje inak,
20a

“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„
20a

  Čl. 5 ods. 8 Zásad volieb do Akademického senátu UK.“. 

14. V čl. 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: 

„g) ak sa člen bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe 

zasadnutia komisie, 

h) ak sa člen nezúčastní nadpolovičnej väčšiny zasadnutí komisie v uplynulom akademickom 

roku.“. 

15. V čl. 10 ods. 10 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 8 a 9“. 

16. V nadpise článku 11 sa vypúšťajú slová „akademického senátu“. 
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17. V čl. 11 odseky 2 a 3 znejú: 

„(2) Komisia pre rozvoj a informačné technológie najmä 

a) zaujíma stanovisko k návrhu dlhodobého zámeru UK a jeho aktualizácii a podieľa sa na 

priebežnom vyhodnocovaní ich plnenia, 

b) zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK, 

c) zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a 

zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK, 

d) zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s informačnými technológiami UK, 

e) prerokúva rozvojové plány súčastí UK, ktoré nie sú fakultami, 

f) prerokúva podnety a stanoviská k činnosti UK prijaté Správnou radou UK podľa § 41 

ods. 7 zákona o vysokých školách. 

(3) Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie najmä 

a) zaujíma stanovisko k úpravám cien za ubytovanie pre zamestnancov a študentov 

vo vysokoškolských internátoch UK, 

b) zaujíma stanovisko k návrhu vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania 

ubytovacej kapacity UK a posudzuje kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích 

zariadeniach UK, 

c) plní úlohy podľa vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity 

UK a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
21a

 

d) kontroluje efektívne a hospodárne využívanie ubytovacej kapacity UK, 

e) pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo vysokoškolských internátoch 

UK,
21b

 ktoré sú v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, najmä 

1. prerokúva návrh internátneho (ubytovacieho) poriadku, 

2. prerokúva návrh zmlúv o ubytovaní platných na príslušný akademický rok, 

3. prerokúva návrh výročnej správy o hospodárení a výročnej správy o činnosti, 

4. prerokúva návrhy vnútorných predpisov, ktoré sa dotýkajú ubytovacieho procesu, 

5. prerokúva návrhy rozvojových plánov a strategických zámerov, 

6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením, správou majetku a nakladaním 

s majetkom, 

7. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na 

kontrole dodržiavania internátneho (ubytovacieho) poriadku, 

8. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na procese 

udeľovania sankcií za porušenia internátneho (ubytovacieho) poriadku zo strany 

ubytovaných, 

9. má právo klásť otázky a žiadať písomné vysvetlenia od riaditeľa a vedúcich 

zamestnancov, 

10. zaoberá sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných, 

11. podáva iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných, 

12. podporuje kultúrne, športové a iné záujmové činnosti ubytovaných.”. 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú: 

„
21a

 Čl. 69 ods. 2 Štatútu UK. 
   21b 

Čl. 69 ods. 4 Štatútu UK.”. 

18. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7. 

19. V čl. 11 odsek 4 znie: 

„(4) Pedagogická komisia najmä 

a) zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt 

UK, 

b) zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK, 

c) zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK, 

d) zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a 

doktorandským štúdiom na UK, 

e) zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a 

medzinárodnými vzťahmi UK.”. 

20. V čl. 11 odsek 7 znie: 

„(7) Volebná a mandátová komisia najmä 

a) overuje platnosť volieb do akademického senátu a plní ďalšie úlohy podľa Zásad volieb 

do AS UK, 

b) prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia, 

c) zisťuje podľa § 8 ods. 6 zákona o vysokých školách dôvody pre zánik členstva 

v akademickom senáte, konštatuje jeho zánik a v sporných prípadoch podáva 

predsedníctvu návrhy na rozhodnutie,
21c

 

d) riadi priebeh tajných hlasovaní na zasadnutiach akademického senátu, 

e) priebežne vyhodnocuje účasť členov komisií na zasadnutiach komisií a konštatuje zánik 

členstva z dôvodov podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) a h), 

f) rozhoduje o sporných prípadoch vo veciach funkčného obdobia orgánov akademického 

senátu a jeho skončenia, 

g) predkladá akademickému senátu návrhy na prijatie príslušných opatrení
21d

 v prípade, ak 

akademický senát fakulty UK koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo príslušnej fakulty UK, ak 

akademický senát fakulty UK vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so 

zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK, alebo 

ak zloženie akademického senátu fakulty UK nie je možné z objektívnych dôvodov 

zosúladiť so zákonom o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi príslušnej 

fakulty UK, 

h) plní ďalšie úlohy podľa tohto rokovacieho poriadku.”. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 21c a 21d znejú: 

„
21c

  Čl. 6 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
   21d  

Čl. 20a Štatútu UK.“. 
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21. V čl. 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Právo navrhovať kandidáta na funkciu predsedu komisie má ktorýkoľvek člen 

akademického senátu a komisia. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.“. 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6. 

22. Článok 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Ak komisia nemá predsedu ani tajomníka, poverí predseda akademického senátu 

niektorého člena komisie plnením úloh predsedu komisie v plnom rozsahu.”. 

23. V čl. 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta. 

24. V čl. 13 odseky 4 a 5 znejú: 

„(4) Materiály sa predkladajú predsedovi akademického senátu v súlade s osobitným 

vnútorným predpisom UK.
23a

 Podrobnosti predkladania materiálov upraví predsedníctvo 

uznesením. 

(5) Materiál musí obsahovať predkladaný návrh, návrh na uznesenie (ak navrhovateľ žiada 

prijať uznesenie) a v prípade potreby ďalšie písomnosti doplňujúce alebo vysvetľujúce 

predkladaný návrh.”. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:  

„
23a  

Vnútorný predpis č. 1/2006 - Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a 

Registratúrny plán.” 

25. Článok 14 sa vrátane nadpisu vypúšťa. 

26. V čl. 15 odsek 1 znie: 

„(1) Zasadnutia akademického senátu sa zvolávajú písomnou pozvánkou. V pozvánke sa určí 

termín, miesto a návrh programu zasadnutia.“. 

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa. 

28. V čl. 15 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7. 

29. V čl. 15 ods. 2 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“. 

30. V čl. 15 ods. 3 druhá veta znie:  

„Písomná žiadosť v listinnej podobe alebo uznesenie predsedníctva musí obsahovať návrh 

programu zasadnutia.“. 

31. V čl. 15 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“. 

32. V čl. 15 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“. 

33. Za článok 15 sa vkladá nový článok 15a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 15 

Riadne zasadnutia a mimoriadne zasadnutia 

(1) Riadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „riadne zasadnutie“) sú zvolávané na 

základe rámcového harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý na začiatku každého semestra 
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schvaľuje predsedníctvo po jeho predchádzajúcom prerokovaní s členmi Vedenia UK a 

predsedami komisií. 

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

a) Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK a 

b) Rôzne. 

(3) Pozvánka a materiály sa členom akademického senátu a pozvaným hosťom doručujú 

najmenej šesť dní pred konaním riadneho zasadnutia. Predseda akademického senátu môže 

v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení lehoty na doručenie materiálu podľa 

predchádzajúcej vety. 

(4) Mimoriadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „mimoriadne zasadnutie“) sú 

zvolávané najmä 

a) na prerokovanie závažných otázok zo života UK alebo jej akademickej obce, ak ich 

prerokovanie neznesie odklad do konania najbližšieho riadneho zasadnutia, 

b) pri slávnostných príležitostiach alebo významných výročiach UK, 

c) na základe žiadostí podľa čl. 15 ods. 3; navrhnutý program zasadnutia uvedený v žiadosti 

predseda akademického senátu nemôže meniť alebo dopĺňať s výnimkou bodov 

programu procedurálnej povahy. 

(5) Pozvánka a materiály sa členom akademického senátu a pozvaným hosťom doručujú 

najmenej 48 hodín pred konaním mimoriadneho zasadnutia.”. 

34. V čl. 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v poradí podľa ďalších ustanovení tohto 

rokovacieho poriadku“. 

35. V čl. 18 odsek 1 znie: 

„(1) Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu. V prípade, ak nie je akademický senát 

spôsobilý sa uznášať do 30 minút po čase určenom na začiatok zasadnutia, predsedajúci 

zasadnutie bez rozpravy ukončí a o ďalšom postupe rozhodne predsedníctvo.“. 

36. V čl. 18 ods. 2 sa slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“. 

37. V čl. 18 odseky 3 a 4 znejú: 

„(3) Akademický senát schvaľuje program zasadnutia na začiatku zasadnutia. Pred 

schválením programu riadneho zasadnutia môžu členovia akademického senátu a rektor alebo 

v jeho zastúpení prorektor a kvestor predkladať návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. 

Navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať. 

(4) Ak predseda akademického senátu rozhodol o skrátení lehoty na doručenie určitého  

materiálu podľa ustanovenia čl. 15a ods. 3 na menej ako 48 hodín, alebo ak predkladateľ 

v čase medzi doručením materiálu a otvorením zasadnutia akademického senátu materiál 

podstatným spôsobom obsahovo upravil, môže ktorýkoľvek člen akademického senátu 

požadovať, aby akademický senát hlasoval o prípustnosti jeho zaradenia do programu 

riadneho zasadnutia formou schválenia výnimky. V prípade neschválenia výnimky môže byť 

materiál prerokovaný len ako informatívny, ku ktorému akademický senát neprijíma 

uznesenie.”. 

38. V čl. 18 ods. 5 sa za slovom „osoba“ vkladajú slová „(ďalej len „predkladateľ”)”. 
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39. V čl. 18 odsek 7 znie: 

„(7) Schválený program možno v priebehu zasadnutia meniť iba výnimočne; zmenu 

schváleného programu možno vykonať formou procedurálneho návrhu (čl. 21 ods. 1).”. 

40. V čl. 23 ods. 1 sa vypúšťa slovo „spravidla“. 

41. V čl. 23 ods. 2 sa na konci vety vkladá čiarka a pripájajú tieto slová: „a to nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov akademického senátu“. 

42. V čl. 24 odsek 2 znie: 

„(2) Interpelácie môžu členovia akademického senátu predkladať 

a) písomne prostredníctvom predsedu akademického senátu, a to najmenej dva pracovné 

dni pred konaním riadneho zasadnutia akademického senátu, 

b) ústne na zasadnutí akademického senátu v bode „Informácie členov Vedenia UK a 

otázky na členov Vedenia UK“.” 

43. V čl. 24 ods. 3 sa slovo „Otázky“ nahrádza slovami „Informácie členov Vedenia UK a 

otázky“. 

44. V čl. 24 ods. 6 písm. a) sa slová „až s)“ nahrádzajú slovami „až t)“. 

45. V čl. 26 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „členovia Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK alebo”. 

46. Článok 29 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 29 

Voľby predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu,  

člena predsedníctva a predsedu komisie 

(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne volia 

dvaja podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov. Inak 

upravený hlasovací lístok je neplatný. 

(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu. 

(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov, 

uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, 

ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom 

získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší 

počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole 

získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti 

s rovnakým počtom hlasov, postupujú do druhého kola voľby všetci kandidáti na prvom a 

druhom mieste. 

(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva 

kandidovať a v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého 

kola volieb ten kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali 

viacerí kandidáti rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú 

do druhého kola voľby všetci títo kandidáti. 
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(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. 

(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich 

odsekov, vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov. 

Nová voľba sa vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho 

nerozhodne inak.  

(7) Na voľby podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva a predsedu komisie sa 

vzťahujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov rovnako. 

(8) Ak sa súčasne volia dvaja podpredsedovia akademického senátu spomedzi členov 

príslušnej časti akademického senátu, počty zvolených kandidátov v jednotlivých kolách 

volieb a počty kandidátov postupujúcich do jednotlivých kôl volieb podľa predchádzajúcich 

odsekov sa primerane navýšia o číslo jeden.
29

”. 

47. Článok 31 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 31 

Voľby a odvolávanie členov komisií 

(1) Členovia komisií sú volení a odvolávaní verejným hlasovaním, ak akademický senát 

nerozhodne o tajnom hlasovaní.  

(2) Právo navrhovať kandidáta na člena komisie má ktorýkoľvek člen akademického senátu. 

Navrhnutý kandidát musí vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou.  

(3) Za člena komisie je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných členov akademického senátu.  

(4) Návrh na odvolanie člena komisie môže v odôvodnených prípadoch podať predseda 

komisie alebo predsedníctvo. Za odôvodnené prípady sa považuje najmä opakovaná neúčasť 

na zasadnutiach komisie alebo iné závažné neplnenie si povinností člena komisie. 

(5) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena komisie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.“. 

48. V čl. 32 ods. 2 sa slová „návrh materiálu“ nahrádzajú slovom „materiál“. 

49. V čl. 32 odsek 5 znie: 

„(5) Spôsobom per-rollam nemožno hlasovať o 

a) veciach, ktoré patria do pôsobnosti akademického senátu podľa § 9 ods. 1 písm. a) až s) 

zákona o vysokých školách, 

b) udelení predchádzajúceho písomného súhlasu o nakladaní s majetkom UK podľa 

osobitného predpisu,
29a

 

c) návrhoch podľa siedmej časti tohto rokovacieho poriadku, 

d) ďalších otázkach, na ktorých sa akademický senát uznesie.”. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:  

„
29a  

§ 13 zákona 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 neskorších predpisov.“. 

50. V čl. 32 ods. 6 sa za slovo „najbližšom“ vkladá slovo „riadnom“. 



 10 

51. V čl. 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:  

„Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.”. 

52. V čl. 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: 

„Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.”. 

53. V čl. 35 odsek 3 znie: 

„(3) Na voľbu zástupcu UK v Rade vysokých škôl sa použijú ustanovenia čl. 29.“. 

54. V čl. 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:  

„Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.”. 

55. V čl. 36 odsek 3 znie: 

„(3) Na voľbu zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl sa použijú ustanovenia čl. 29.  

Študentská časť akademického senátu musí byť pri voľbe uznášaniaschopná (musí byť 

prítomná nadpolovičná väčšina jej členov).“. 

56. V čl. 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:  

„Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.”. 

57. V čl. 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:  

„Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.”. 

58. V čl. 37 odseky 3 až 6 znejú: 

„(3) Na voľbu kandidáta na člena Správnej rady UK sa použijú ustanovenia čl. 29. Pre 

uznášaniaschopnosť príslušnej časti akademického senátu sa vyžaduje prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny jej členov.  

(4) Návrh na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého príslušnou časťou 

akademického senátu môže podať najmenej jedna pätina členov príslušnej časti 

akademického senátu.  

(5) Návrh na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého rektorom môže podať 

predsedníctvo alebo najmenej jedna pätina členov akademického senátu. 

(6) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého 

príslušnou časťou akademického senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov príslušnej časti akademického senátu. Príslušná časť akademického senátu musí byť 

pri hlasovaní uznášaniaschopná (musí byť prítomná nadpolovičná väčšina jej členov).“. 

59. V čl. 38 ods. 2 písmeno f) znie: 

„f) úplné znenie predneseného diskusného príspevku rečníka, ak o to rečník požiada; diskusný 

príspevok musí rečník doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe tajomníkovi 

akademického senátu do troch dní od skončenia zasadnutia akademického senátu,”. 

60. V čl. 38 ods. 6 prvej vete sa za slovo „senátu“ vkladajú slová „a pozvaný hosť prítomný 

na zasadnutí”. 

61. V čl. 39 ods. 3 sa za slovo „doručenia“ vkladá slovo „písomnej“. 
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62. V čl. 39 odsek 4 znie: 

„(4) Pozvánka a materiály musia byť členom predsedníctva doručené najmenej päť dní pred 

zasadnutím predsedníctva. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia predsedníctva môže 

byť lehota podľa predchádzajúcej vety primerane skrátená.“. 

63. V čl. 39 ods. 5 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú tieto slová: „spravidla predkladateľov 

alebo spracovateľov materiálov”. 

64. V čl. 39 ods. 6 tretej vete sa za slovom „senátu” vypúšťa čiarka a slová „ako 

aj ktorýkoľvek člen komisie akademického senátu”. 

65. V čl. 39 ods. 7 prvej vete sa vypúšajú slová „alebo v poradí podľa ďalších ustanovení 

tohto rokovacieho poriadku”. 

66. V čl. 39 ods. 11 tretia veta znie:  

„Na náležitosti zápisníc sa primerane použijú ustanovenia čl. 38 ods. 2 až 6.”. 

67. V čl. 40 ods. 3 sa za slovami „jej členov” vypúšťa čiarka a slová „jedna pätina členov 

akademického senátu” a za slovom „doručenia” sa vkladá slovo „písomnej”. 

68. V čl. 40 odsek 4 znie: 

„(4) Pozvánka a materiály musia byť členom komisie doručené najmenej päť dní pred 

zasadnutím komisie. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia komisie môže byť lehota 

podľa predchádzajúcej vety primerane skrátená.”. 

69. V čl. 40 ods. 5 prvej vete sa vypúšťa slovo „prerokúvaných“. 

70. V čl. 40 ods. 6 druhá veta znie: 

„Na zasadnutí ktorejkoľvek komisie sa môže s poradným hlasom zúčastniť ktorýkoľvek člen 

akademického senátu, rektor, prorektor alebo kvestor.”. 

71. V čl. 40 ods. 8 druhej vete sa za slovo „komisii“ vkladá slovo „spravidla“. 

72. V čl. 40 odsek 9 znie: 

„(9) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

komisie. Obsahom uznesenia komisie sú spravidla 

a) návrhy, odporúčania a stanoviská pre akademický senát alebo predsedníctvo, 

b) iniciatívne návrhy pre orgány akademickej samosprávy UK a vedúcich zamestnancov UK 

alebo 

c) opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisie.”. 

73. V čl. 40 ods. 11 tretia veta znie:  

„Na náležitosti zápisníc sa primerane použijú ustanovenia čl. 38 ods. 2 až 6.”. 

74. Za článok 40 sa vkladajú nové články 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú: 
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„Čl. 40a 

Spoločné zasadnutia 

(1) Komisie môžu konať spoločné zasadnutia a podávať spoločné návrhy. Spoločné 

zasadnutie komisií zvolávajú predsedovia komisií spoločne a po vzájomnej dohode. 

(2) Na spoločné zasadnutia komisií sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 40. Vo vedení 

spoločného zasadnutia sa predsedovia komisií striedajú; komisie hlasujú vždy oddelene. 

(3) Predsedníctvo a komisia (komisie) môžu konať spoločné zasadnutia a podávať spoločné 

návrhy. Spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) zvolávajú predseda 

akademického senátu a predseda komisie (predsedovia komisií) spoločne a po vzájomnej 

dohode. 

(4) Na spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) sa primerane vzťahujú 

ustanovenia čl. 39. Spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) vedie predseda 

akademického senátu; predsedníctvo a komisia (komisie) hlasujú vždy oddelene. 

Čl. 40b 

Telekonferenčné zasadnutia 

(1) Predsedníctvo a komisie (ďalej len „kolektívne orgány akademického senátu”) môžu 

okrem zasadnutí formou osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu akademického 

senátu a hostí v rokovacej miestnosti konať aj telekonferenčné zasadnutia. 

(2) Telekonferenčným zasadnutím je 

a) rokovanie členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí na diaľku 

prostredníctvom telekomunikačných, audiovizuálnych, telefonických alebo obdobných 

technických zariadení (ďalej len „telekonferenčné zariadenie”) alebo  

b) kombinácia osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí 

v rokovacej miestnosti a zapojenia sa ďalších členov kolektívneho orgánu akademického 

senátu a hostí do rokovania prostredníctvom telekonferenčného zariadenia.  

(3) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a prijímania uznesení na telekonferenčnom 

zasadnutí upraví kolektívny orgán akademického senátu uznesením. 

Čl. 40c 

Hlasovanie spôsobom per-rollam 

(1)  Kolektívne orgány akademického senátu môžu v odôvodnených a vecne nesporných 

prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam. 

(2) Na hlasovanie kolektívneho orgánu akademického senátu spôsobom per-rollam sa 

primerane vzťahujú ustanovenia čl. 32 ods. 2 až 4. Platné uznesenie kolektívneho orgánu 

akademického senátu nemožno prijať, ak najmenej jedna pätina členov kolektívneho orgánu 

akademického senátu vznesie v lehote určenej na hlasovanie námietku proti hlasovaniu 

spôsobom per-rollam.”. 

75. V čl. 41 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedúcimi zamestnancami 

UK“. 

76. V čl. 42 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a elektronického archívu“. 

77. V čl. 43 ods. 1 sa vypúšťa slovo „podkladové“. 
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78. V čl. 43 ods. 2 písm. a) sa za slovom „senátu“ vkladá čiarka a slová: „jeho orgánov a 

študentskej časti akademického senátu”. 

79. V čl. 43 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú: 

„d) pozvánky na zasadnutia predsedníctva, komisií a študentskej časti akademického senátu, 

e) zápisnice z volieb do akademického senátu a volieb do Študentskej rady vysokých škôl,”. 

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f). 

80. V čl. 43 ods. 2 písm. f) sa slovo „materiály“ nahrádza slovom „písomnosti“. 

81. V čl. 44 prvá veta znie: 

„Písomnosti vzniknuté pri činnosti akademického senátu a jeho orgánov sa v listinnej a 

elektronickej podobe archivujú v súlade s vnútorným predpisom UK.
39

“. 

82. V čl. 45 ods. 1 sa slová „Pozvánky a podkladové materiály“ nahrádzajú slovami „Všetky 

písomnosti, najmä pozvánky a materiály“ a slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“. 

83. V čl. 45 ods. 2 sa slovo „a podkladové“ nahrádza slovom „alebo“ a slovo „doručuje“ 

nahrádza slovom „doručujú“. 

84. V čl. 46 ods. 1 sa za slovo „časť“ vkladajú slová „akademického senátu“. 

85. V čl. 47 sa za slová „počtu členov akademického senátu“ vkladá čiarka a slová „jeho 

orgánu“. 

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

„Čl. 48a 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 1 účinným od 1. júla 2016 

(1) Výkon funkcie predsedu, tajomníka a členov Komisie pre zahraničné vzťahy AS UK sa 

skončí dňom 30. júna 2016. 

(2) Dôvod pre zánik členstva v komisii podľa čl. 10 ods. 8 písm. h) sa neuplatní na neúčasti 

člena komisie na zasadnutiach komisie v akademickom roku 2015/2016.“. 

87. V čl. 49 sa za odsekom 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom UK a účinnosť dňom 1. júla 2016.“. 

 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS UK nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a účinnosť dňom 

1. júla 2016. 

 

 

       prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

                    predseda AS UK   


