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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) bod 2. 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov schválil dňa 22. júna 2022 vnútorný predpis č. 18/2022 Dodatok č. 4 
k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len ako „Rokovací poriadok AS 
UK“). 

Čl. I 
 

Rokovací poriadok AS UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V článku 15a sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Mimoriadne zasadnutie možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo 
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti 
členov AS UK, pozvaných hostí a hostí v rokovacej miestnosti vrátane tajného 
hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.“. 

2. V článku 32 odsek 1 znie: 

„(1) V neodkladných a odôvodnených prípadoch, ak nie je z časových dôvodov možné zvolať 
mimoriadne zasadnutie, môže predseda AS UK požiadať členov AS UK o prijatie 
uznesenia mimo zasadnutia AS UK spôsobom per-rollam.“. 

3. V článku 32 odsek 5 znie: 

„(5) Spôsobom per-rollam nemožno hlasovať o 

a) veciach, ktoré patria do pôsobnosti AS UK podľa zákona o vysokých školách a 
b) návrhoch podľa siedmej časti tohto rokovacieho poriadku.“. 

4. Článok 37 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 37 
Voľba a vymenovanie členov Správnej rady UK 

(1) Za člena Správnej rady UK je možné zvoliť len osobu, ktorá spĺňa požiadavky § 40 ods. 3 
zákona o vysokých školách. Funkcia člena Správnej rady UK je nezlučiteľná s funkciami 
uvedenými v § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách. 

(2) AS UK vyhlási uznesením voľby členov Správnej rady UK, v ktorom zároveň určí:  

a) podrobnosti o predkladaní návrhov kandidátov na členov Správnej rady UK, 
b) lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady UK a 
c) termín konania volieb kandidátov na členov Správnej  rady UK. 
 

(3) Návrhy kandidátov na členov Správnej rady UK predkladajú AS UK právnické osoby 
zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, 
Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú 



držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, 
reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.36 

(4) Volebná a mandátová komisia AS UK overí všetky návrhy kandidátov, či spĺňajú všetky 
požadované náležitosti. 

(5) Počet členov Správnej rady UK určuje Štatút UK. AS UK volí a odvoláva polovicu členov 
Správnej rady UK, z toho študentská časť AS UK volí a odvoláva členov Správnej rady UK 
v počte určenom Štatútom UK. Študentská časť AS UK musí byť pri voľbe 
uznášaniaschopná (musí byť prítomná nadpolovičná väčšina jej členov). Voľby 
prebiehajú vždy na zasadnutí AS UK. 

(6) AS UK zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady 
UK v príslušnom počte.  

(7) Člen AS UK vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje 
poradové čísla najviac takého počtu kandidátov, aký je počet volených členov Správnej 
rady UK. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. Za členov Správnej rady UK sú 
zvolení kandidáti, ktorí v poradí získali najvyšší počet hlasov a zároveň získali aspoň 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS UK. Ak získajú viacerí kandidáti 
rovnaký počet platných hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná 
voľba. Ak aj v opakovanej voľbe získajú kandidáti rovnaký počet hlasov, Volebná a 
mandátová komisia AS UK určí z nich člena Správnej rady UK žrebom. 

(8) Ak v prvom kole AS UK nezvolí stanovený počet členov Správnej rady UK koná sa 
bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú všetci navrhnutí kandidáti, 
ktorí v prvom kole nezískali potrebnú väčšinu hlasov. V druhom kole sa volia kandidáti 
na člena Správnej rady UK v počte, ktorý sa rovná rozdielu medzi kandidátmi zvolenými 
v prvom kole a celkovým počtom členov Správnej rady volených AS UK. V druhom kole 
sú za členov Správnej rady UK zvolení kandidáti, ktorí v poradí získali najvyšší počet 
hlasov a zároveň získali aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS UK. 
Ak získajú viacerí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, rozhodne o platne zvolenom 
kandidátovi opakovaná voľba. Ak aj v opakovanej voľbe získajú kandidáti rovnaký počet 
hlasov, Volebná a mandátová komisia AS UK určí z nich člena Správnej rady UK žrebom. 
Ak sa ani v druhom kole nezvolí potrebný počet kandidátov na členov Správnej rady UK, 
AS UK rozhodne, či bude realizovať tretie, prípadne ďalšie kolo hlasovania, alebo voľbu 
ukončí. Tretie, prípadne ďalšie kolo hlasovania sa spravuje ustanoveniami uvedenými 
v tomto bode.  

(9) Po voľbe zorganizuje AS UK verejné vypočutie kandidátov. Termín konania verejného 
vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK a podrobnosti o jeho priebehu určí 
Volebná a mandátová komisia AS UK. 

(10) Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda AS UK na vyjadrenie ministrovi 
návrh kandidátov zvolených AS UK. Ak sa minister k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa 
jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne AS UK tajným 
hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby členov Správnej rady UK; na platné 
uznesenie o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby člena Správnej rady UK je potrebný 



súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS UK. Ak AS UK nepotvrdí voľbu 
niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto odseku z pôvodne doručených 
návrhov.36a 

(11) Funkčné obdobie členov Správnej rady UK je päťročné. Členstvo v Správnej rade UK, 
ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením Správnej rady UK podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. 
novembra 2022. AS UK zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov Správnej rady 
UK v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022;36b funkčné obdobie členov 
novoustanovenej Správnej rady UK začína dňom nasledujúcim po dni potvrdenia voľby 
podľa predchádzajúceho odseku. Členov Správnej rady UK na ďalšie funkčné obdobie 
zvolí AS UK tak, aby boli noví členovia potvrdení najneskôr 30 dní pred uplynutím 
funkčného obdobia predošlých členov; ich funkčné obdobie začína deň nasledujúci po 
dni skončenia funkčného obdobia predošlých členov.  

(12) Ak niektorému z členov Správnej rady UK zvoleného AS UK zanikne členstvo alebo ak sa 
v dôsledku zmeny počtu členov AS UK zvýši počet členov Správnej rady UK, AS UK zvolí 
nového člena Správnej rady UK bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie 
Správnej rady UK podľa Štatútu UK.36c 

(13) Druhú polovicu ostatných členov Správnej rady UK vymenúva a odvoláva minister 
v súlade s § 40 zákona o vysokých školách. Minister vyberie z doručených návrhov 
kandidátov na člena Správnej rady UK v príslušnom počte. Po výbere zorganizuje UK 
verejné vypočutie kandidátov vybraných ministrom; toto verejné vypočutie môže AS UK 
spojiť s verejným vypočutím kandidátov zvolených AS UK. Po verejnom vypočutí 
kandidátov vybraných ministrom sa AS UK vyjadruje k návrhom kandidátov na členov 
Správnej rady UK vymenúvaných ministrom, a to uznesením. Na platné uznesenie 
o vyjadrení sa  k návrhu kandidáta na člena Správnej rady UK je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS UK. Ak sa AS UK nevyjadrí do 30 dní odo 
dňa predloženia návrhu, platí, že sa vyjadril.36d“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 36 znie: § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 36a znie: § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 36b znie: § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 36c znie: § 40 ods. 10 zákona o vysokých školách. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 36d znie: § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

5. Za článok 37 sa vkladá nový článok 37a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 37a 
Odvolanie členov Správnej rady UK 

(1) Člena Správnej rady UK môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo vymenoval. 
Dôvody na odvolanie člena Správnej rady UK upravuje § 40 ods. 9 zákona o vysokých 
školách. 



(2) Návrh na odvolanie člena Správnej rady UK zvoleného AS UK môže podať najmenej 
jedna pätina členov AS UK; návrh na odvolanie člena Správnej rady UK zvoleného 
študentskou časťou AS UK môže podať najmenej jedna pätina členov študentskej časti 
AS UK. 

(3) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena Správnej rady UK zvoleného AS UK je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS UK; na platné uznesenie 
o návrhu na odvolanie člena Správnej rady UK zvoleného študentskou častou AS UK je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentskej časti AS UK. 
Študentská časť AS UK musí byť pri hlasovaní uznášaniaschopná (musí byť prítomná 
nadpolovičná väčšina jej členov).“. 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 
 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.                      
predsedníčka AS UK 
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