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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 a 6 
Organizačného poriadku UK v znení neskorších dodatkov tento Dodatok č. 1 k vnútornému 
predpisu č. 26/2021 Pracovný poriadok UK (ďalej len „Pracovný poriadok“). 
 

Čl. 1 
 

Pracovný poriadok sa mení takto: 
 
1. V čl. 1 odseky 3 a 4 znejú: 

„(3) V súlade s čl. 15 ods. 3 Štatútu UK sú v postavení zamestnávateľa aj fakulty UK (ďalej 
len „zamestnávateľ“). Dekani fakúlt majú právo uzatvárať, meniť a zrušovať 
pracovnoprávne vzťahy na fakulte v rozsahu disponibilných mzdových prostriedkov 
fakulty a v súlade so schváleným počtom a štruktúrou pracovných miest fakulty. 

 (4) Rektor môže delegovať právo konať v pracovnoprávnych vzťahoch najmä na  
nasledovných vedúcich zamestnancov UK: na kvestora právo konať 
v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov Rektorátu UK v súlade s čl. 
12 ods. 3 Štatútu UK a na riaditeľov súčastí UK právo konať v pracovnoprávnych 
veciach týkajúcich sa zamestnancov súčastí UK.“. 

2. Vypúšťa sa odkaz č. 1 a poznámka pod čiarou k odkazu č. 1.  

3. V čl. 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „samostatne hospodáriacej“ a „ako vnútorná 
organizačná jednotka UK“. 

4. V čl. 1 odsek 6 znie: 

„(6) Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu UK, nemôže ním byť súčasne fakulta, 
Rektorát UK alebo súčasť UK (spolu ďalej ako „organizačná jednotka“) a naopak.“. 

5. V čl. 1 odsek 8 znie: 

„(8) Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú v súlade s čl. 43 ods. 3 Štatútu UK 
zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení 
určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, 
organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.“. 

6. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 10 sa vypúšťajú slová „samostatne hospodáriace“. 

7. V čl. 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „samostatne hospodáriacich“ a za slovo „súčastí“ sa 
vkladá slovo „UK“. 

8. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 14 znie: „74 ods. 5 zákona o vysokých školách.“. 

9. V čl. 3 sa vypúšťa odsek 16 vrátane odkazu č. 15 a poznámky pod čiarou k odkazu č. 15. 
Doterajšie odseky 17 až 19 sa označujú ako odseky 16 až 18.  

10. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 16 znie: „§ 77 ods. 4 zákona o vysokých školách.“. 

11. V čl. 4 odseky 1 a 2 znejú: 



„(1) Vznik pracovného pomeru rektora, prorektorov, dekanov sa spravuje príslušnými 
ustanoveniami zákona o vysokých školách. Ustanovenie do funkcie prodekanov 
upravuje čl. 16 ods. 3 Štatútu UK. Funkciu riaditeľa Vedeckého parku UK vykonáva 
z titulu svojej funkcie prorektor pre vedu a doktorandské štúdium. 

(2)    Vedúci zamestnanci Rektorátu UK – kvestor, vedúci úsekov, útvarov, odborov 
a oddelení –, vedúci zamestnanci súčastí UK a vedúci zamestnanci v priamej 
riadiacej pôsobnosti riaditeľov súčastí UK, sú do funkcie vymenovaní na základe 
výsledkov výberového konania.“. 

12. Poznámka pod čiarou č. 29 znie: „§ 77 ods. 10 zákona o vysokých školách.“. 

13. V čl. 6 ods. 2 sa slová „čl. 41 ods. 5“ nahrádzajú slovami „čl. 12 ods. 3 a čl. 15 ods. 4 a 5“. 

14. V čl. 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f). 

15. V čl. 8 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“. 

16. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 39 znie: „Napr. zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), zákon č. 435/2001 Z. z. 
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „patentový zákon“). 

17. V čl. 12 ods. 4 písmeno d) znie: 

„d) neschopnosť plnohodnotne plniť pracovné povinnosti v dôsledku požitia alkoholu, 
omamných látok a psychotropných látok, ktorého následkom je najmä 
bezprostredné zmarenie výučby alebo ohrozenie prevádzky pracoviska,“. 

18. V čl. 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „samostatne hospodáriace“. 

19. Za čl. 20 sa vkladá nový článok 20a, ktorý znie: 

„Čl. 20a 
Sabatikal 

 
(1) Dekan môže uvoľniť vysokoškolského učiteľa z plnenia pedagogických úloh a úloh 

podľa § 74 ods. 2 zákona o vysokých školách a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej 
práci alebo umeleckej práci vrátane možnosti vedeckej práce alebo umeleckej práce 
mimo územia Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona 
o odmeňovaní zamestnancov.55a Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis.“. 

20. Vkladá sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 55a, ktorá znie: „§ 77 ods. 9 zákona 
o vysokých školách.“. 

21. V čl. 21 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na návrh jej predsedu“. 

22. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 56 znie: „§ 41 ods. 8 zákona o vysokých školách.“. 

23. V čl. 21 ods. 5 znie: 



„(5) Plat dekanov fakúlt určuje rektor po písomnom vyjadrení Správnej rady UK,57 a to 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi58 a Platovým poriadkom UK.  

24. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 57 znie: „§ 10a ods. 1 písm. h) zákona o vysokých 
školách.“. 

25. Vkladá sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 58, ktorá znie: „Napr. zákon o odmeňovaní 
zamestnancov.“. 

26. V čl. 23 ods. 4 posledná veta znie: 

„Návrh na rozhodnutie o škode vrátane návrhu na náhradu škody predkladá škodová 
komisia na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi príslušnej fakulty alebo riaditeľovi 
súčasti UK.“. 

27. V čl. 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „samostatne hospodáriace“. 

Čl. 2 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte UK a v Rade 
predsedov odborových organizácií a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vnútorného 
predpisu č. 5/2023 Štatút UK. 
 
V Bratislave 15. marca 2023 
 
 
 
 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

             predsedníčka AS UK rektor UK 
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