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Z á p i s n i c a   

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 20. septembra 2021 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality. 

2. Rôzne. 

 

Na úvod rektor privítal prítomných.  

1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality. 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o postupe vytvárania vnútorných predpisov viažucich sa k 

vnútornému systému zabezpečovania kvality na UK. Návrhy, ktoré sa predkladajú na zasadnutie 

kolégia rektora boli prerokované vo vedení univerzity a v rade pre kvalitu. Finalizáciu vnútorných 

predpisov na úrovni univerzity zabezpečí Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK v spolupráci so 

zástupcom Oddelenia kvality RUK a zástupcom Právnickej fakulty UK. 

Na zasadnutí kolégia rektora boli ďalej prerokované zásadné otázky, ktoré vzišli zo zaslaných 

pripomienok a z rokovania jednotlivých orgánov UK. 

 

Rada študijného programu („RŠP“): 

Vzhľadom na rôznorodosť fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave z hľadiska vzdelávacej aj 

vedeckovýskumnej činnosti, si v prípade potreby môžu fakulty vytvárať vlastný vnútorný predpis 

týkajúci sa RŠP, resp. obdobných orgánov (návrhová rada, programová rada a pod.), ktorý bude 

zohľadňovať špecifiká jednotlivých fakúlt z hľadiska počtu a skladby študijných programov. Poslanie 

a úlohy týchto fakultných orgánov musia byť v zhode s vnútorným predpisom univerzity. Na úrovni 

kolégia rektora sa dohodlo používanie názvu – rada študijného programu. 
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Akreditačná rada fakulty a Akreditačná rada UK: 

Každá fakulta je povinná vytvoriť akreditačnú radu fakulty. Študijné programy musia prejsť 

schvaľovacím procesom na akreditačnej rade fakulty a následne sú postúpené na schvaľovanie na 

Akreditačnú radu UK.  Akreditačná rada UK je konečný schvaľovací orgán pre akreditáciu študijných 

programov, zároveň bude aj odvolacím orgánom. 

Rektor UK žiada pri finalizácii návrhov vnútorných predpisov doplniť do legislatívneho dokumentu: 

„V prípade, ak bude rozhodnutie akreditačnej rady fakulty alebo Akreditačnej rady UK zamietavé, musí 

byť odôvodnené“. V prípade, ak bude stanovisko akreditačnej rady fakulty a Akreditačnej rady UK 

kladné, rozhodnutie bude súčasťou zápisnice.  

Kolégium rektora UK sa zhodlo na potrebe vytvoriť šablóny dokumentov na rozhodovanie 

akreditačnej rady fakulty a Akreditačnej rady UK. 

 

Funkčné miesta docentov a profesorov: 

Funkciu profesora môže obsadiť aj uchádzač s vedeckým kvalifikačným stupňom I, ktorý spĺňa 

aktuálne kritéria vedeckej rady fakulty. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhuje obmedzenie pre 

odborných asistentov, aby sa mohli uchádzať o obsadenie svojho funkčného miesta najviac dvakrát, 

a to s cieľom motivácie na kvalifikačný rast v synergii so zvyšovaním kvality vzdelávania a vedy na UK. 

 

Vnútorné predpisy – časový harmonogram: 

• 3. novembra 2021 – navrhuje sa mimoriadne zasadnutie AS UK 

• 8. novembra 2021 - definitívne schválenie vnútorných predpisov na Vedeckej rade UK 

Prorektorka UK pre kvalitu zdôraznila fakultám, aby v prípade, že sa rozhodnú pre prijatie vnútorných 

predpisov so svojimi špecifikami na úrovni fakulty, aby tak urobili do konca decembra 2021. Zo strany 

jednotlivých fakúlt je potrebné vyplniť tabuľku so zoznamom vnútorných predpisov, ktoré fakulty 

plánujú upravovať a následne zaslať na RUK. Zodpovednou za distribúciu tejto tabuľky je prorektorka 

UK pre vzdelávanie a sociálne veci. 

Prorektorka UK pre kvalitu distribuuje finálne návrhy všetkých vnútorných predpisov so 

zapracovanými pripomienkami jednotlivým fakultám v dostatočnom časovom predstihu pred 

rokovaním akademického senátu univerzity a vedeckej rady univerzity. 
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2. Rôzne. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť požiadal dekanky a dekanov 

fakúlt o zaslanie nominácií na obsadenie postdoktorandských miest. 

Dekanka PdF UK požiadala dekanky a dekanov fakúlt, ktoré budú akreditovať učiteľské študijné 

programy, aby v prípade záujmu o spoločný učiteľská základ, sa navzájom informovali. 

Kvestorka UK informovala o účelovej dotácii MŠVVaŠ SR na pokrytie výdavkov v súvislosti 

s realizáciou opatrení proti pandémii ochorenia COVID-19 vo výške 4, 048 mil. eur. Dotácia je 

pridelená nasledovne: 1,1 mil. eur na študentské domovy a zostatok pre fakulty a ostatné súčasti UK. 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 


