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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 6. marca 2023, schválil dňa 15. 

marca 2023 vnútorný predpis č. 12/2023 Dodatok č. 2 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 čl. 93 ods. 1 písm. c) sa za slová „zmluvu o praktickej výučbe“ vkladajú slová „(ďalej len 

„zmluva o praktickej výučbe“)“. 

2. Článok 94 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 94 
Vytvorenie špecializovaného výučbového zariadenia 

(1) Návrh na vytvorenie ŠVZ podľa čl. 88 a 93 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na 
uzatvorenie zmluvy o praktickej výučbe podľa čl. 93 ods. 1 písm. c) podáva 
akreditačnej rade fakulty v mene fakulty alebo skupiny fakúlt dekan, a to formou 
písomnej žiadosti (ďalej len „žiadosť“). Súčasťou žiadosti je aj odôvodenie návrhu so 
zohľadnením potreby príslušného programu.  

(2) Akreditačná rada fakulty na účel posúdenia žiadosti podľa ods. 1 vyhodnocuje 
splnenie kritérií na zabezpečenie kvalitnej praktickej výučby, personálne, 
priestorové, materiálno–technické podmienky na zabezpečenie kvalitnej praktickej 
výučby v príslušných akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt 
zainteresovaných v ŠVZ. Pri posudzovaní sa riadi štandardmi vydanými SAAVŠ, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK. 

(3) Akreditačná rada fakulty vypracuje zápisnicu obsahujúcu konkrétne vyjadrenia k 
plneniu jednotlivých kritérií a odporúčanie o vytvorení ŠVZ alebo o uzatvorení 
zmluvy o praktickej výučbe.  

(4) V súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi UK 
a v súlade s odporúčaním akreditačnej rady fakulty: 

a)  rektor rozhodne o vytvorení ŠVZ podľa čl. 88, ŠVZ ako súčasti UK, ŠVZ podľa čl. 
93 ods. 1 písm. b) alebo uzatvorí zmluvu o praktickej výučbe na UK; 

 b) dekan rozhodne o vytvorení ŠVZ ako súčasti fakulty alebo uzatvorí zmluvu o 
praktickej výučbe na fakulte.“. 



3. Článok 95 sa vypúšťa. 

4. Článok 96 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 96 
Hodnotenie činnosti výučbového zariadenia 

(1) Činnosť ŠVZ priebežne prehodnocuje akreditačná rada fakulty. 

(2) V prípade, že ŠVZ opakovane neplní minimálne štandardy na zabezpečenie kvalitnej 
praktickej výučby študentov, resp. na ňom výučba neprebieha, na odporúčanie 
akreditačnej rady fakulty rozhodne rektor alebo dekan podľa čl. 94 ods. 4 o zrušení 
ŠVZ, tak aby nebola ohrozená výučba.“. 

5.  V čl. 97 odsek 1 znie: 

 „(1) Organizácia, obsah a rozsah výučby v ŠVZ sa riadi študijným programom pre 
príslušný študijný odbor, rozhodnutím o vytvorení ŠVZ alebo zmluvou o praktickej 
výučbe.“. 

6. V čl. 97 ods. 2 sa slová „prerokované oboma zmluvnými stranami“ nahrádzajú slovami 
„prerokované dotknutými stranami“. 

7. V čl. 97 odsek 3 znie: 

„(3) Na zabezpečovaní praktickej výučby študentov sa podieľajú zamestnanci 
spolupracujúcich zariadení, ktorí sú oprávnení na poskytovanie praktickej výučby a 
zároveň majú pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah s verejnou vysokou 
školou.“. 

8. V čl. 98 odsek 1 znie: 

„(1) Spôsob úhrady prevádzkových nákladov ŠVZ je určený v zmluve o praktickej výučbe 
alebo v rozhodnutí o vytvorení ŠVZ. Ak spôsob úhrady prevádzkových nákladov ŠVZ 
nebude dostatočne špecifikovaný v zmluve o praktickej výučbe alebo v rozhodnutí 
o vytvorení ŠVZ, náklady budú rozpočítané medzi participujúcich zamestnávateľov na 
základe počtu hodín odpracovaných zamestnancami v príslušnom kalendárnom mesiaci 
v súlade s výkazmi práce.“. 

9. V čl. 98 odsek 2 znie: 

„(2) Nakladanie s právami duševného vlastníctva bude upravené v zmluve o praktickej 
výučbe alebo v rozhodnutí o vytvorení ŠVZ. Ak spôsob nakladania s právami duševného 
vlastníctva vzniknutého z činnosti ŠVZ nebude vymedzený v zmluve o praktickej výučbe 
alebo v rozhodnutí o vytvorení ŠVZ, k novovznikajúcim právam duševného vlastníctva 
budú dotknuté strany oprávnené v pomere zodpovedajúcom miere ich participácie na ich 
vytvorení. Ustanovenia osobitného vnútorného predpisu UK o nakladaní s právami 
duševného vlastníctva na UK tým nie sú dotknuté.“. 

10. Vypúšťa sa príloha 1. 



 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom 

senáte UK. 

 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

               predsedníčka AS UK 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

rektor UK 
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