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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AS UK“) v súlade s § 15 ods. 

2 písm. n) 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“) a čl. 48a ods. 4 

Vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších dodatkov, po vyjadrení Vedeckej rady UK dňa 21. novembra 2022, schválil dňa 23. 

novembra 2022 vnútorný predpis č. 31/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „Vnútorný systém“). 

 

Čl. I 

Vnútorný systém sa mení takto: 

1. V celom predpise sa slovné spojenie „funkcia docenta“ mení na slovné spojenie „funkčné 

miesto docenta“ a slovné spojenie „funkcia profesora“ na slovné spojenie „funkčné 

miesto profesora“. 

2. V čl. 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Vnútorným systémom sú zadefinované štruktúry zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK a to najmä Rada pre kvalitu UK, Vedecká rada UK 

a Akreditačná rada UK. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou 

uvedených organizačných útvarov zabezpečuje príslušný prorektor 

(prostredníctvom ním riadeného úseku). Organizačné a administratívne práce 

spojené s činnosťou Rady pre kvalitu UK zabezpečuje prorektor, do ktorého oblasti 

pôsobnosti patrí zabezpečovanie vnútorného systému kvality vysokoškolského 

vzdelávania; organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej 

rady UK a s činnosťou Akreditačnej rady UK vo vzťahu k študijným programom 

tretieho stupňa vysokoškolského štúdia zabezpečuje prorektor, do ktorého oblasti 

pôsobnosti patrí veda, výskum, doktorandské štúdium a projektová činnosť; 

organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou Akreditačnej rady UK vo 

vzťahu k študijným programom prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

zabezpečuje prorektor, do ktorého oblasti pôsobnosti patrí vzdelávanie a sociálne 

veci.“. 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

3. V čl. 20 ods. 2 písmeno b) znie: 

„b) v kombinácii dvoch študijných odborov, v učiteľských študijných programoch 

v zmysle § 53a zákona o vysokých školách alebo prekladateľských a tlmočníckych 

kombinačných študijných programoch v zmysle § 53b zákona o vysokých školách,“. 



4. V čl. 20 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kombinačných“. 

5. V čl. 20 ods. 10 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako 

písmená a) až g). 

6. V čl. 24 ods. 4 sa za slová „študijného programu sú“ vkladajú slová „, ak fakultný predpis 

neurčí inak“. 

7. V čl. 24 ods. 9 sa za slová „jeden z garantov“ vkladajú slová „(ak fakultný predpis neurčí 

inak)“. 

8. V čl. 32 ods. 2 prvá veta znie: 

„Úpravou študijného programu sa rozumie doplnenie alebo vypustenie povinných 

predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne 

skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne 

voliteľného predmetu, okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo 

druhu, rozsahu a metódy vzdelávacích činností.5“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

„5 § 2 písm. h) zákona o kvalite.“. 

9. V čl. 32 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie: 

„c) rozhodnutím akreditačnej rady fakulty, na ktorej sa uskutočňuje študijný program.“. 

10. V čl. 32 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie: 

„c) rozhodnutím akreditačnej rady fakulty, na ktorej sa uskutočňuje študijný program.“. 

11. V čl. 33 ods. 1 sa za slová „študijných výsledkov“ vkladajú slová „vrátane zohľadnenia 

možnosti absolvovania akademickej mobility“. 

12. V čl. 33 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie: 

„g)  sa zostavuje tak, aby v ňom bolo možné absolvovať akademickú mobilitu alebo 

získať skúsenosti zodpovedajúce akademickej mobilite.“. 

13. V čl. 35 ods. 4 sa za slová „súčasťou návrhu je“ vkladá slovo „aj“. 

14. V čl. 39 ods. 1 sa za slová „v oblasti štúdia“ vkladajú slová „,v oblasti efektívneho učenia 

sa, v oblasti kariérového poradenstva“. 

15. V čl. 39 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 8 spolu s poznámkou pod čiarou k odkazu 8. 



16. V čl. 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Na poskytovanie psychologického poradenstva a kariérového poradenstva 

študentom UK slúži na UK Psychologická poradňa UK.“. 

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8. 

17. V čl. 46 odsek 2 znie:  

„(2) Profilové študijné predmety študijného programu sú štandardne zabezpečované 

vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi na funkčnom mieste profesora alebo na 

funkčnom mieste docenta, ktorí pôsobia na UK v príslušnom študijnom odbore alebo 

súvisiacom študijnom odbore, a to najmä na ustanovený týždenný pracovný čas; to 

nevylučuje účasť aj iných učiteľov na vzdelávacom procese v rámci daných 

predmetov. Povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré nie sú profilovými 

predmetmi, môžu byť zabezpečované aj len učiteľmi, ktorí nie sú na funkčných 

miestach docenta alebo profesora. Uvedené nemá vplyv na možnosť 

zabezpečovania vybraných tém profilových predmetov aj prostredníctvom 

odborníkov z praxe spolupracujúcich s fakultou na základe rôznych právnych 

vzťahov, ktorí pomáhajú rozvinúť výučbu špecifík jednotlivých tém.“. 

18. V čl. 58 ods. 1 návetie znie:  

„Pravidlá stanovené Študijným poriadkom UK, ktoré tvoria pravidlá a  podmienky 

hodnotenia študentov sú“. 

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:  

„23 Vnútorný predpis číslo 26/2022 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na Univerzite 

Komenského v Bratislave.“. 

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:  

„25 Podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách.“. 

21. V čl. 76 ods. 3 prvá veta znie:  

„Akademickým podvodom, na účely tohto predpisu, je nepoctivé a nečestné konanie, 

ktoré je opakom výskumnej integrity a je v rozpore s morálnymi štandardmi.“. 

22. V čl. 104 ods. 3 prvá veta znie: 

„Zamestnávateľ, ktorým je  UK, fakulta UK, Rektorát UK alebo samostatne hospodáriaca 

súčasť Rektorátu UK41a (ďalej len „zamestnávateľ“), je povinný pri výberovom konaní 



dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných 

právnych vzťahov ustanovenú osobitným zákonom.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie: 

„41a Čl. 1 ods. 2, 3, 5 a 6 Pracovného poriadku UK.“. 

23. V čl. 104 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta a slová „zároveň sa“. 

24. V čl. 104 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a pri prijímaní hosťujúcich profesorov“. 

25. V čl. 104 odsek 7 znie: 

„(7) Za vyhlásenie výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa, jeho priebeh 

a realizáciu výsledkov výberového konania je zodpovedný zamestnávateľ.“. 

26. V čl. 105 ods. 1 písmeno e) znie: 

„e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi, ak ide o miesto 

vysokoškolského učiteľa bohosloveckej fakulty UK.“. 

27. V čl. 106 odsek 1 znie: 

„(1) Ďalšími predpokladmi premietajúcimi sa do požiadaviek na prácu vysokoškolských 

učiteľov, sú najmä pedagogická činnosť, tvorivá činnosť a ohlasy na ňu a ostatné 

kritériá určené vnútornými predpismi UK alebo jej fakúlt.“. 

28. V čl. 106 ods. 2 prvá veta sa vypúšťa slovo „dvoch“. 

29. Článok 108 znie: 

„(1) Táto časť vnútorného systému upravuje v nadväznosti na určovanie požiadaviek na 

výber vysokoškolských učiteľov v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) a h) zákona vysokých 

školách všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov 

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na UK. 

Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo funkčné miesto docenta musí splniť aj 

kvalifikačné predpoklady na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa. 

(2) Na účely tejto časti vnútorného systému súvisiaci odbor je študijný odbor, 

interdisciplinárna alebo transdisciplinárna oblasť poznania, ktorá relevantným 

spôsobom prispieva k rozvoju odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania alebo k rozvoju študijného odboru; súvisiacim odborom je aj taký odbor, 

predmety z ktorého prispievajú k rozvoju študentov študujúcich študijné programy 

v inom študijnom odbore. 



(3)  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je splnenie 

kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor 

príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie podľa zákona o kvalite.  

(4)  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je splnenie 

kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v 

štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa zákona o kvalite. 

(5)   Pri obsadzovaní funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa 

vyžaduje splnenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov 

a docentov a minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti podľa § 77 ods. 3 zákona o vysokých školách, ak sú vydané.42a 

(6)  Funkčné miesto profesora môže obsadiť uchádzač, ktorý spĺňa aktuálne 

inauguračné kritériá danej fakulty schválené Vedeckou radou UK. Osoba na 

funkčnom mieste profesora je povinná v intervaloch, ktoré určí Vedecká rada UK na 

návrh vedeckých rád fakúlt, inak v intervale piatich rokov, preukázať primeraný 

nárast vybraných kritérií od začiatku pôsobenia na funkčnom mieste profesora; 

uvedené musí osoba preukázať aj v prípade, že obsadzuje funkčné miesto profesora 

na UK, a to za celkové obdobie, v ktorom pôsobila na funkčnom mieste profesora na 

inej vysokej škole. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada 

UK na návrh vedeckých rád fakúlt. 

(7)  Ak sa na fakulte obsadzuje funkčné miesto profesora v odbore, na ktorý daná fakulta 

nemá schválené inauguračné kritériá, použijú sa na obsadenie funkčného miesta 

profesora inauguračné kritériá fakulty, resp. v odbore, ku ktorej má uchádzač 

zameraním svojho odboru najbližšie. 

(8) Funkčné miesto docenta môže obsadiť uchádzač, ktorý spĺňa aktuálne habilitačné 

kritériá schválené Vedeckou radou UK na danej fakulte. Osoba na funkčnom mieste 

docenta je povinná v intervaloch, ktoré určí Vedecká rada UK na návrh vedeckých 

rád fakúlt, inak v intervale piatich rokov, preukázať primeraný nárast vybraných 

kritérií od začiatku pôsobenia na funkčnom mieste docenta; uvedené musí osoba 

preukázať aj v prípade, že obsadzuje funkčné miesto docenta na UK, a to za celkové 

obdobie, v ktorom pôsobila na funkčnom mieste docenta na inej vysokej škole. 

Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh 

vedeckých rád fakúlt. 

(9)  Ak sa na fakulte obsadzuje funkčné miesto docenta v odbore, na ktorý daná fakulta 

nemá schválené kritériá na habilitačné konanie danej fakulty, použijú sa na 

obsadenie funkčného miesta docenta habilitačné kritériá fakulty, resp. v odbore, ku 

ktorej má uchádzač zameraním svojho odboru najbližšie. 



(10) Uchádzač na funkčné miesto profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj 

študijného odboru a predpoklady byť garantom zodpovedným za kvalitu a rozvoj 

študijného programu. 

(11)  Podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, ale aj funkčných miest 

docentov sú konkretizované práve prostredníctvom splnenia aktuálnych 

inauguračných kritérií, resp. habilitačných kritérií danej fakulty schválených 

Vedeckou radou UK na návrh príslušnej vedeckej rady fakulty, môžu byť ešte ďalej 

konkretizované pre každú fakultu spôsobom, v ktorom tieto podmienky schvaľuje 

Vedecká rada UK na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty a bližšie môžu byť 

definované vo vyhlásenom výberovom konaní. 

(12) Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým 

konaním v súlade s osobitným vnútorným predpisom.43“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie: 

„42a § 75 ods. 4 zákona o vysokých školách.“. 

30. V čl. 112 ods. 2 písmeno b) znie: 

„b)  Rada pre kvalitu UK a rady pre kvalitu fakúlt,“. 

 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

v Akademickom senáte UK. 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

            predsedníčka AS UK 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

rektor UK 
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