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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „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 schválil  15. mája 2019 vnútorný predpis č. 7/2019 

Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „Študijný poriadok UK“).  

I. 

 

Študijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 20 ods. 12 sa vypúšťa písmeno b).  

Doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako písm. b) a c). 

 

2. V čl. 20 ods. 13 sa slovo „povinným“ nahrádza slovom „nepovinným“. 

 

3. V čl. 20 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá veta: „O používaní výkazov o štúdiu (indexov) 

na fakulte môže rozhodnúť fakulta vo fakultnom študijnom poriadku.“ 

 

4. Za čl. 50 sa vkladajú nové čl. 50a a 50b, ktoré znejú: 

„Čl. 50a 

Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 15. mája 2019 

(1) Fakulty sú povinné uviesť svoje študijné poriadky do súladu s dodatkom č. 4 do 1. 

septembra 2019, ak tak neurobia, dotknuté ustanovenia fakultných študijných poriadkov 

strácajú platnosť. Za dotknuté ustanovenia sa považujú všetky ustanovenia fakultných 

študijných poriadkov, ktoré predpokladajú používanie výkazov o štúdiu (indexov). 

(2) Akademický senát fakulty môže do 31. augusta 2019 rozhodnúť uznesením o tom, že 

fakulta výkazy o štúdiu (indexy) používať bude.70 V takomto prípade sa odsek 1 

nepoužije. 

Čl. 50b 

Spoločné ustanovenia k zmenám účinným od 1. septembra 2019 

Používanie výkazov o štúdiu (indexov) sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu 

ruší na všetkých fakultách vo všetkých študijných programoch, ak fakulta nerozhodla 

o používaní indexov v súlade s čl. 50a.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie: 

„V súlade s § 27 ods. 1 písm. n) zákona o vysokých školách.“ 

 

5. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 

 

6. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a do Výkazu o štúdiu (indexu)“. 

 

7. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 
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8. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, 

pečiatka, podpis)“. 

 

9. V prílohe č. 1 čl. 1 ods. 7 sa vypúšťa písm. c). 

 

10. V prílohe č. 1 čl. 1 sa vypúšťa odsek 9. Doterajší ods. 10 sa označuje ako ods. 9. 

 

11. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 2 znie: 

„(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia chýbajúce údaje v AISe, ŠO zistené 

skutočnosti ohlási písomne na príslušnú katedru, resp. ústav alebo iné pracovisko.“. 

 

12. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „, ich podpisové vzory“. 

 

13. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. b) sa slovo „index“ nahrádza slovami „preukaz študenta 

alebo doklad totožnosti“. 

 

14. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a určí miesto a čas, kedy si študent 

môže dať hodnotenie zapísať do indexu“ a slová „a zapísané“. 

 

15. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 písm. d) sa slová „a identický výsledok hodnotenia zapíše aj do 

indexu (k názvu predmetu pripíše hodnotenie, dátum a podpis), pričom má povinnosť 

skontrolovať, či je názov predmetu zhodný s názvom predmetu v informačnom liste 

predmetu“ nahrádzajú slovami „do troch pracovných dní odo dňa konania hodnotenia“. 

 

16. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako 

písm. f) až h). 

 

17. V prílohe č. 1 čl. 2 ods. 5 písm. a) znie: 

„a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj 

preukaz študenta alebo doklad totožnosti, ktorý predloží hodnotiacemu / skúšajúcemu 

učiteľovi. Ak študent preukaz študenta alebo doklad totožnosti nepredloží, skúšajúci 

nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie.“. 

II. 

 

Tento dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS 

UK a účinnosť 1. septembra 2019; okrem čl. 50a, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia tohto dodatku č. 4 v AS UK.  
 

 

 

 

 

   doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                         predseda AS UK               rektor UK 


