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Podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 1 písm. b) 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“) schvaľujú 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a Akademický senát Univerzity 

Komenského v Bratislave tento štatút. 

Prvá časť 

Základné ustanovenia 

Čl. 1 

Fakulta managementu bola zriadená ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave dňa 5. februára 1991, 

uznesením č. 2 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Čl. 2 

1. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ alebo „FM UK“) 

upravuje organizáciu, riadenie, činnosť, hospodárenie a štúdium na fakulte. 

2. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie na prvom, druhom a treťom stupni (bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom stupni štúdia) v rámci na nej akreditovaných študijných programov.
1
 

3. Fakulta je samosprávnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“ alebo 

„UK“). Samostatne a slobodne rozvíja vedeckú, vzdelávaciu a inú s tým súvisiacu činnosť. Na tieto činnosti 

vytvára vhodné podmienky členom akademickej obce fakulty. 

4. Sídlom fakulty je Slovenská republika, Bratislava, Odbojárov 10. 

Čl. 3 

1. Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty určuje zákon o vysokých školách
2
 a štatút univerzity

3
. 

2. Predstaviteľom fakulty je dekan. Dekan fakultu riadi, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach 

podľa § 23 ods. 1 zákona o vysokých školách koná v mene univerzity.
4
 

3. Orgány akademickej samosprávy fakulty majú právo
5
 v mene univerzity rozhodovať alebo konať v týchto 

veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti univerzity: 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium
6
 a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné 

programy uskutočňované na fakulte,
7
 

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte,
8
 

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných 

na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte,
9
 

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok určených 

v Štatúte UK,
10

 

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti
11

 podľa pravidiel určených v štatúte univerzity,
12

 

f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj 

so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za podmienok určených v štatúte 

univerzity,
13

 

4. Pravidlá výkonu pôsobnosti fakulty vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity, upravuje štatút 

univerzity.
14

 

5. Orgány akademickej samosprávy fakulty ďalej rozhodujú vo veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti 

fakulty, ktorými sú:
15

 

a) vnútorná organizácia fakulty, 

b) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty, 

                                                           
1 § 82 ods. 2 písm. a) a § 83 zákona o vysokých školách. 
2 § 23 zákona o vysokých školách. 
3
 Čl. 12 Štatútu UK. 

4 § 28 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
5 § 23 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
6 § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách. 
7 § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
8 § 30 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
9 § 70 až 72 zákona o vysokých školách. 
10 § 15 ods. 2 písm. l) zákona o vysokých školách, čl. 41 Štatútu UK. 
11 § 18 zákona o vysokých školách. 
12 § 15 ods. 2 písm. m) zákona o vysokých školách, čl. 42 Štatútu UK. 
13 Čl. 12 ods. 1 písm. f) Štatútu UK, čl. 39 Štatútu UK. 
14 Čl. 37 až 46 Štatútu UK. 
15

 § 23 ods. 2 zákona o vysokých školách a čl. 12 ods. 2 Štatútu UK. 
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c) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium v súlade s čl. 50 Štatútu UK, 

d) vzdelávanie a organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom univerzity, 

e) zameranie a organizovanie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti v súlade s dlhodobým 

zámerom univerzity a fakulty, 

f) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu 

disponibilných mzdových prostriedkov fakulty a podľa schváleného počtu a štruktúry pracovných miest 

na fakulte, 

g) nakladanie s finančnými prostriedkami v medziach stanovených štatútom univerzity, vnútornými 

predpismi univerzity a poverením udeleným rektorom, 

h) uskutočňovanie zahraničných vzťahov v súlade s ustanoveniami štatútom univerzity, vnútornými 

predpismi univerzity a poverením udeleným rektorom. 

6. Fakulta môže vykonávať vlastnú edičnú činnosť. 

Druhá časť 

Akademické insígnie, akademické obrady 

Čl. 4 

Akademické insígnie 

1. Akademické insígnie fakulty v zmysle historickej tradície sú: 

a) znak fakulty, 

b) medaila na reťazi dekana so znakom fakulty, 

c) žezlo dekana so znakom fakulty, 

2. Znak fakulty tvorí v hornej polovici hnedého kruhového poľa biely mozog, v dolnej časti prekrytý 

dopĺňajúcou sa sieťou poludníkov a rovnobežiek. Z kruhu sa vpravo odpája pravotočivá stuha s bielym 

odstredivým textom FACULTAS ARTIS MODERATORIAE. V hornom segmente bordovej lišty kruhopisu 

biely odstredivý text UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS, v päte lišty dvoma bielymi 

bodmi vymedzený biely dostredivý letopočet MCMXIX. 

3. Dekan udeľuje osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty, vedy a vzdelanosti, pamätné medaily. Postup 

pri udeľovaní medailí fakulty ustanovuje vnútorný predpis fakulty vydaný dekanom. 

Čl. 5 

Akademické obrady 

Priebeh akademických obradov upravuje vnútorný predpis univerzity.
16

 

Tretia časť 

Organizácia fakulty 

Čl. 6 

1. Základným vedecko-pedagogickým pracoviskom fakulty je katedra. Úlohou katedry je zabezpečiť výučbu 

a rozvíjať vedecký výskum v príslušnom odbore, resp. v jeho čiastkových disciplínach. Okrem katedier sú 

na fakulte aj iné pracoviská, ktorých poslanie a právomoci vymedzuje organizačný poriadok fakulty. 

2. Katedry a iné pracoviská fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje alebo ruší dekan 

po prerokovaní v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej 

len „akademický senát fakulty“). 

3. Na čele katedry je vedúci katedry. Vedúceho katedry vymenúva dekan na základe výberového konania. 

Dekan môže vedúceho katedry odvolať na vlastný podnet alebo na návrh nadpolovičnej väčšiny členov 

katedry. 

4. Na plnenie úloh fakulty môže dekan po prerokovaní v akademickom senáte fakulty zriaďovať, zlučovať, 

nariaďovať ich splynutie, rozdeľovať alebo rušiť ústavy, účelové zariadenia alebo iné pracoviská. 

5. Na čele ústavu, účelového zariadenia alebo iného pracoviska fakulty je vedúci. Vedúceho obsadzuje 

do funkcie na základe výberového konania dekan. Dekan môže vedúceho odvolať na vlastný podnet alebo 

na podnet nadpolovičnej väčšiny pracovníkov ústavu, účelového zariadenia alebo iného pracoviska. 

6. Informačným pracoviskom fakulty je Knižnica FM UK. Na jej čele je vedúci, ktorého obsadzuje do funkcie 

po výberovom konaní dekan. 

7. Podrobnosti o organizácii, riadení, činnosti a hospodárení jednotlivých pracovísk fakulty, organizačnú 

štruktúru a riadenie fakulty upravuje organizačný poriadok fakulty. 

                                                           
16 Imatrikulačný a promočný poriadok. 
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Čl. 7 

Katedry, ústavy alebo iné pracoviská sa môžu členiť na oddelenia. Oddelenia sú vytvárané podľa vedeckých 

a pedagogických odborov, ktorých rozvoj zabezpečuje pracovisko. Vedúceho oddelenia v rámci katedry 

vymenúva a odvoláva vedúci katedry. Vedúcich oddelení dekanátu vymenúva a odvoláva dekan. 

Čl. 8 

Dekanát fakulty 

1. Dekanát vykonáva administratívne práce spojené s činnosťou fakulty a zabezpečuje riadny chod fakulty 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity a vnútorných 

predpisov fakulty. 

2. Členenie dekanátu fakulty určuje organizačný poriadok fakulty. 

Štvrtá časť 

Riadenie fakulty 

Prvý oddiel 

Čl. 9 

Akademická obec a akademické slobody 

1. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov 

akademického senátu fakulty.
17

 

2. Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) 

a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej 

obce fakulty).
18

 

3. Rektor, prorektori a dekani sú členmi akademickej obce fakulty, ak mali s fakultou v čase ustanovenia 

do funkcie uzatvorený pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas alebo ak majú na fakulte 

uzatvorený pracovný pomer.
19

 

4. Členovia akademickej obce fakulty majú právo:
20

 

a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej samosprávy univerzity a 

fakulty, voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy univerzity a fakulty, 

b) navrhovať podľa ustanovení štatútu univerzity a tohto štatútu kandidáta na rektora a kandidáta 

na dekana, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademického senátu univerzity a akademického senátu fakulty, 

d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademického senátu univerzity a akademického senátu fakulty, 

vedeckej rady univerzity a vedeckej rady fakulty, vrátane obsahu uznesení, 

e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce fakulty, 

f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej samosprávy univerzity a 

fakulty; tieto orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu. 

5. Fakulta podporuje v rámci svojich možností činnosť vedeckých, odborných, profesijných, študentských, 

odborových a iných záujmových združení, združujúcich členov akademickej obce fakulty a ostatných 

zamestnancov, ktorých činnosť pomáha plniť poslanie fakulty. 

6. Fakulta dbá v rámci svojich možností na sociálne potreby členov akademickej obce fakulty a ostatných 

zamestnancov. 

7. Fakulta vytvára v rámci svojich možností podmienky na rozvoj telesnej kultúry a športu členov akademickej 

obce fakulty a ostatných zamestnancov. 

8. Povinnosťou člena akademickej obce fakulty je:
21

 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, štatút univerzity, ostatné vnútorné predpisy univerzity, 

tento štatút a ostatné vnútorné predpisy fakulty, 

b) aktívne vystupovať na ochranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy a integrity 

univerzity a fakulty, 

c) dbať na zachovanie dobrého mena univerzity a fakulty. 

                                                           
17 § 25 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
18 § 25 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 14 Štatútu UK. 
19 Čl. 14 ods. 7 Štatútu UK. 
20 Čl. 14 ods. 2 Štatútu UK. 
21 Čl. 14 ods. 6 Štatútu UK. 
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9. Rozsah akademických slobôd a akademických práv, ich využívanie a nedotknuteľnosť akademickej pôdy 

upravuje § 4 zákona o vysokých školách. 

10. Na akademickej pôde nesmú vytvárať svoje organizácie ani vyvíjať činnosť politické strany a politické 

hnutia. 

Čl. 10 

Akademický senát univerzity 

1. V akademickom senáte univerzity zastupujú fakultu piati členovia akademickej obce fakulty, z toho traja 

zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a dvaja zástupcovia študentskej časti 

akademickej obce fakulty.
22

 

2. Voľbu členov akademického senátu univerzity organizuje na fakulte volebná komisia volená akademickým 

senátom fakulty.
23

 

3. Člen akademického senátu univerzity zastupujúci fakultu uplatňuje záujmy fakulty i záujmy univerzity ako 

celku. 

4. Podrobnosti o voľbách do akademického senátu univerzity upravujú zásady volieb do akademického senátu 

univerzity. 

Druhý oddiel 

Orgány akademickej samosprávy fakulty 

Čl. 11 

Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:
24

 

a) akademický senát fakulty, 

b) dekan, 

c) vedecká rada fakulty, 

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“). 

Čl. 12 

Akademický senát fakulty 

1. Akademický senát fakulty
25

 je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. 

2. Akademický senát fakulty a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. 

Pri výkone svojej funkcie sú členovia akademického senátu fakulty viazaní len svojím svedomím, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi 

fakulty, pričom dbajú na záujmy fakulty ako celku. 

3. Akademický senát fakulty má 15 členov. Akademický senát fakulty sa člení na desaťčlennú zamestnaneckú 

časť a päťčlennú študentskú časť. 

4. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana, tajomníka 

fakulty, rektora, prorektora a kvestora univerzity. 

5. Výkon funkcie člena akademického senátu fakulty je nezastupiteľný. 

6. Základnými právami člena akademického senátu fakulty sú: 

a) právo predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu fakulty a pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy k návrhom materiálov prerokovávaných akademickým senátom fakulty, podrobnosti ustanoví 

rokovací poriadok akademického senátu fakulty, 

b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých akademický senát fakulty rokuje, 

c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach akademického senátu fakulty vysvetlenia od dekana, 

prodekanov a tajomníka fakulty vo veciach patriacich do ich právomoci, 

d) právo vzdať sa funkcie člena akademického senátu fakulty. 

7. Základnou povinnosťou člena akademického senátu fakulty je zúčastňovať sa na práci akademického senátu 

fakulty. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí akademického senátu fakulty alebo zasadnutie predčasne 

opustí, je povinný sa ospravedlniť. 

8. Fakulta je povinná členovi akademického senátu fakulty zohľadňovať v rámci jeho pracovných alebo 

študijných povinností plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie. Fakulta nesmie postihovať členov 

akademického senátu fakulty a iné osoby v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre 

akademický senát fakulty. 

                                                           
22 Čl. 17 ods. 3 Štatútu UK. 
23

 Čl. 18 ods. 2 Štatútu UK. 
24 § 24 zákona o vysokých školách. 
25 § 26 zákona o vysokých školách. 
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9. Akademický senát fakulty si volí predsedu a predsedníctvo akademického senátu fakulty. Počet členov 

predsedníctva upravuje rokovací poriadok akademického senátu fakulty. Predsedom akademického senátu 

fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. Predsedníctvo zabezpečuje 

prípravu zasadnutí akademického senátu fakulty a kontroluje plnenie jeho uznesení. Predseda akademického 

senátu fakulty sa zúčastňuje na zasadnutiach kolégia dekana a je spravidla členom vedeckej rady fakulty. 

Čl. 13 

Voľby do akademického senátu fakulty 

1. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je štvorročné, funkčné obdobie 

členov študentskej časti akademického senátu fakulty je štvorročné. 

2. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty začína dňom nasledujúcim po dni skončenia 

funkčného obdobia členov predošlého akademického senátu fakulty alebo v prípade, že sa voľby do 

akademického senátu fakulty uskutočnili až po uplynutí funkčného obdobia členov predošlého 

akademického senátu fakulty, prvým dňom nasledujúcim po dni volieb, alebo v prípade doplňujúcich volieb 

prvým dňom nasledujúcim po dni volieb. 

3. Voľby členov akademického senátu fakulty organizuje volebná komisia. Podrobnosti o zložení a spôsobe 

voľby členov volebnej komisie upravia zásady volieb do akademického senátu fakulty. 

4. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia 

v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej 

časti akademického senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej 

obce fakulty. 

5. Ustanovujúce zasadnutie akademického senátu fakulty sa uskutoční najneskôr do jedného mesiaca po voľbe 

jeho členov. Toto zasadnutie zvoláva predseda volebnej komisie. 

6. Podrobnosti o voľbách do akademického senátu fakulty upravujú zásady volieb do akademického senátu 

fakulty. 

Čl. 14 

Zánik členstva v akademickom senáte fakulty 

1. Zánik členstva v akademickom senáte fakulty upravuje zákon o vysokých školách.
26

 

2. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty, 

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal o pozastavenie 

členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 3, 

f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň určený na zápis 

prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným 

členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo 

v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 

i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určujú 

zásady volieb do akademického senátu fakulty, 

j) smrťou člena. 

3. Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 

programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v akademickom 

senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. 

Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce fakulty, ak z iných 

dôvodov dovtedy nezaniklo.
27

 Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý má pozastavené 

členstvo, sa považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty. 

4. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením jeho funkčného obdobia alebo ak 

sa nepodarilo obsadiť všetky mandáty členov akademického senátu fakulty pri voľbách, zvolí 

zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, 

                                                           
26 § 26 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
27 § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo
28

 

alebo do konca funkčného obdobia člena, ktorého mandát sa nepodarilo obsadiť. Funkčné obdobie člena 

akademického senátu fakulty zvoleného v doplňujúcich voľbách začína plynúť prvým dňom nasledujúcim 

po dni doplňujúcich volieb. 

Čl. 15 

Pôsobnosť akademického senátu fakulty 

1. Akademický senát fakulty:
29

 

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa zákona o vysokých školách,
30

 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora 

na odvolanie dekana
31

, ak fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená 

výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac na šesť mesiacov, 

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 

e) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty 

pre študentov,
32

 

f) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými 

prostriedkami fakulty, 

g) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej a vývojovej alebo v ďalšej tvorivej činnosti 

fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer“) vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity, 

predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

h) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom, 

i) pred schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, ktoré má 

uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 

j) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou 

predložené dekanom,
33

 

k) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk 

fakulty, 

l) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
34

 

m) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle 

univerzity najmenej na štyri roky, 

n) vyjadruje sa k návrhom rektora
35

 na úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného 

bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením 

na schválenie akademickému senátu univerzity, 

o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo vnútornými predpismi fakulty. 

2. Akademický senát fakulty je oprávnený požiadať dekana, prodekanov a tajomníka fakulty o podklady 

potrebné na svoju činnosť a žiadať vysvetlenia vo veciach patriacich do ich právomoci. 

3. Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a l) uznáša tajným 

hlasovaním. V ostatných otázkach uvedených v odseku 1 a v ďalších otázkach rozhoduje tajným 

hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
36

 

Čl. 16 

Činnosť akademického senátu fakulty 

1. Akademický senát fakulty pracuje formou zasadnutí. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné.
37

 

Zasadnutia akademického senátu fakulty sa konajú najmenej dvakrát za semester. 

2. Na zasadnutia akademického senátu fakulty sú pozývaní dekan, prodekani, tajomník fakulty a prípadne 

i ďalší vedúci zamestnanci fakulty. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník fakulty a rektor 

majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom akademického senátu fakulty, 

kedykoľvek o to požiadajú. 

                                                           
28 § 26 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
29 § 27 zákona o vysokých školách. 
30 § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) a § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
31 § 28 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
32

 § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
33 § 15 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách. 
34 § 107 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
35 § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona o vysokých školách. 
36 § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
37 § 26 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
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3. Zápisnice zo zasadnutí akademického senátu fakulty a úplné znenia prijatých stanovísk a uznesení sú 

verejne prístupné na webovom sídle fakulty do 14 dní odo dňa zasadnutia akademického senátu fakulty, 

ku ktorému sa vzťahujú, a to po dobu minimálne dvoch rokov. 

4. Zasadnutia akademického senátu fakulty zvoláva predseda akademického senátu fakulty. Predseda 

akademického senátu fakulty je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie 

akademického senátu fakulty na návrh: 

a) najmenej jednej tretiny jeho členov, 

b) predsedníctva senátu, 

c) dekana, 

d) rektora. 

Ak tak predseda akademického senátu fakulty neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu fakulty 

dekan. 

5. S návrhom programu zasadnutia akademického senátu fakulty musia byť členovia akademického senátu 

fakulty oboznámení najmenej tri dni pred jeho konaním. 

Čl. 17 

1. Akademický senát fakulty je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

z celkového počtu všetkých jeho členov. 

2. Na platné uznesenie akademického senátu fakulty je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov akademického senátu fakulty. 

3. Podrobnosti o spôsobe rokovania akademického senátu fakulty a prijímania uznesení upravuje rokovací 

poriadok akademického senátu fakulty. 

Tretí oddiel 

Dekan a prodekani 

Čl. 18 

Dekan 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Dekan zodpovedá za svoju 

činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých 

koná v mene univerzity podľa § 23 ods. 1 zákona o vysokých školách, za hospodárenie fakulty a za svoju 

ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi univerzity.
38

 

2. Dekan je v pracovnom pomere s univerzitou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie 

pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením 

výkonu funkcie dekana.
39

 

Čl. 19 

Spôsob voľby kandidáta na dekana 

1. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor vymenuje za dekana 

kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to nie je v rozpore so zákonom o vysokých 

školách.
40

 

2. Kandidáta na dekana volí akademický senát fakulty tajným hlasovaním. 

3. Voľbu kandidáta na dekana vyhlasuje akademický senát fakulty tak, aby sa konala v lehote najmenej 60 dní 

pred uplynutím funkčného obdobia dekana. 

4. Voľbu kandidáta na dekana riadi volebná komisia, ktorú volí akademický senát fakulty zo svojich členov. 

5. Právo navrhovať kandidáta na voľbu kandidáta na funkciu dekana majú všetci členovia akademickej obce 

fakulty. 

6. Predseda akademického senátu fakulty môže na fakulte kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie 

predsedu akademického senátu fakulty.
41

 

7. Na právoplatnú voľbu kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín všetkých členov 

akademického senátu fakulty. 

8. Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov akademického senátu fakulty, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje 

                                                           
38 § 28 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
39 § 28 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
40 § 28 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
41 § 28 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
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na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak podľa 

predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási 

novú voľbu. 

9. Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov 

prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole 

požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo voľby. 

10. Do druhého kola voľby postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste 

a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti 

rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola voľby len títo kandidáti. Ak 

v prvom kole voľby získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí 

kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola 

voľby. 

11. V druhom kole voľby bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov 

akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole voľby trojpätinovú väčšinu, 

na zvolenie kandidáta v ďalších kolách voľby postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

akademického senátu fakulty, pričom do ďalších kôl voľby postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako 

v prípade postúpenia do druhého kola voľby. 

12. Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol najneskôr v piatom kole voľby zvolený 

kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási novú voľbu. 

13. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľbu kandidáta na dekana 

vyhlási akademický senát fakulty bez zbytočného odkladu. 

14. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana 

najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie 

dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh 

akademického senátu fakulty.
42

 

Čl. 20 

Skončenie výkonu funkcie dekana 

1. Výkon funkcie dekana sa skončí: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) odvolaním, 

c) smrťou. 

2. Dekana odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. 

3. Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať dekana, ak dekan:
43

 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 

b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy 

univerzity alebo vnútorné predpisy fakulty, 

c) vážne poškodil záujem univerzity alebo fakulty. 

4. Ak akademický senát fakulty opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana alebo sa k návrhu 

nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať dekana so súhlasom 

akademického senátu univerzity, ak bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa odseku 3.
44

 

5. Návrh na rokovanie o odvolaní dekana môžu podať najmenej traja členovia akademického senátu fakulty. 

Návrh sa podáva písomne do rúk predsedu akademického senátu fakulty. 

6. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje akademický senát fakulty tajným hlasovaním. Na platné uznesenie 

o návrhu na odvolanie dekana je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov akademického 

senátu fakulty. Schválený návrh na odvolanie dekana predseda akademického senátu fakulty bezodkladne 

doručí rektorovi. 

7. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný 

trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak dekan požiada o uvoľnenie 

z funkcie. 

Čl. 21 

Pôsobnosť dekana 

1. Pôsobnosť dekana upravuje zákon o vysokých školách a iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné 

predpisy univerzity, tento štatút a ďalšie vnútorné predpisy fakulty. 

                                                           
42 § 28 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
43 § 28 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
44 § 28 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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2. Dekan po schválení akademickým senátom fakulty vymenúva a odvoláva: 

a) prodekanov, 

b) členov vedeckej rady fakulty, 

c) predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov. 

3. Dekan predkladá akademickému senátu fakulty návrh/návrhy: 

a) vnútorných predpisov fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) zákona o vysokých školách, 

b) vnútorných predpisov fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

c) rozpočtu fakulty, 

d) dlhodobého zámeru fakulty a jeho aktualizáciu, 

e) výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení fakulty, 

f) ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, 

g) ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom pre študijné programy zabezpečované fakultou, 

h) počtu a štruktúry pracovných miest na fakulte, 

i) študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, 

j) na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty. 

4. Návrhy podľa odseku 3 písm. a) až h) predkladá dekan akademickému senátu fakulty na schválenie, návrhy 

podľa odseku 3 písm. i) a j) predkladá dekan akademickému senátu fakulty na prerokovanie. 

5. Dekan je predsedom vedeckej rady fakulty. 

6. Dekan predkladá vedeckej rade fakulty najmä návrh/návrhy: 

a) na obsadenie miest hosťujúcich profesorov, 

b) rokovacieho poriadku vedeckej rady fakulty, 

c) dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty. 

7. Dekan rozhoduje najmä o: 

a) zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení pracovísk fakulty, 

b) obsadzovaní funkcií vedúcich zamestnancov fakulty na základe výsledkov výberového konania, 

c) prijatí uchádzača na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte, 

d) zmene študijného programu študenta, 

e) povolení prerušenia štúdia študenta študijného programu uskutočňovaného na fakulte, 

f) uložení disciplinárnych opatrení za disciplinárne priestupky študentov, 

g) nároku na priznanie sociálneho štipendia, 

h) priznávaní motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu a o priznaní štipendií z vlastných 

zdrojov fakulty, 

i) udelení ocenení a akademickej pochvaly dekana, 

j) vymenovaní a odvolaní študijných poradcov, 

k) vymenovaní koordinátora na zabezpečenie študentskej mobility, 

l) uvoľnení vysokoškolského učiteľa z plnenia pedagogických úloh na primerané obdobie nepresahujúce 

jeden akademický rok, 

m) uzatvorení pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa s osobou nad 70 rokov veku, 

n) uzatvorení pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora. 

8. Dekan určuje: 

a) členov komisie pre prijímacie skúšky uchádzačov o doktorandské štúdium, 

b) zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok. 

9. Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov univerzity zaradených 

na fakulte v rozsahu a za podmienok určených v štatúte univerzity.
45

 

10. Dekan je tiež oprávnený: 

a) obracať sa na akademickú obec fakulty a zvolávať jej zhromaždenia, 

b) riadiť činnosť a ukladať úlohy prodekanom, tajomníkovi fakulty a ďalším vedúcim zamestnancom 

fakulty a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity 

a vnútornými predpismi fakulty aj ostatným zamestnancom fakulty, 

c) zvolávať zasadnutia svojich poradných orgánov a prerokúvať s nimi úlohy a činnosti fakulty, 

d) vystúpiť na zasadnutí akademického senátu fakulty v súlade s jeho rokovacím poriadkom, kedykoľvek 

o to požiada, 

e) zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty, ak ho na jeho návrh nezvolal predseda akademického 

senátu fakulty do 14 dní, 

f) udeľovať medaily fakulty. 

11. Dekan je oprávnený rozhodovať aj o iných otázkach fakulty, rozhodovanie o ktorých nie je zákonom 

o vysokých školách, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity 

alebo vnútornými predpismi fakulty zverené iným orgánom akademickej samosprávy univerzity alebo iným 

                                                           
45 § 28 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
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orgánom akademickej samosprávy fakulty a rozhodovanie o týchto otázkach nepatrí do výkonu obvyklých 

pracovných povinností zamestnancov fakulty, ani im rozhodovanie o nich nebolo zverené v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity alebo vnútornými predpismi 

fakulty. 

12. Dekan sa vyjadruje k žiadosti študenta o zníženie alebo odpustenie školného alebo poplatkov spojených 

so štúdiom alebo o odložení termínu ich splatnosti. 

Čl. 22 

Prodekani 

1. Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. 

2. Fakulta má najviac šesť prodekanov. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom 

fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu 

prodekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. 

3. Prodekan má právo vystúpiť na zasadnutí akademického senátu fakulty v súlade s jeho rokovacím 

poriadkom, kedykoľvek o to požiada. 

4. Výkon funkcie prodekana sa skončí: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie, 

c) odvolaním, 

d) smrťou. 

Čl. 23 

Poradné orgány dekana 

1. Poradnými orgánmi dekana sú: 

a) kolégium dekana, 

b) vedenie fakulty. 

2. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty, predseda akademického senátu fakulty a vedúci 

katedier. 

3. Členmi vedenia fakulty sú prodekani a tajomník fakulty. 

Štvrtý oddiel 

Vedecká rada fakulty 

Čl. 24 

1. Členov vedeckej rady fakulty
46

 vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. 

Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. 

2. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, 

výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov 

vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity. 

3. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. 

4. Členmi vedeckej rady fakulty sú z titulu svojej funkcie spravidla prodekani fakulty a predseda 

akademického senátu fakulty. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté. 

5. Členstvo vo vedeckej rade fakulty zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia člena, 

b) vzdaním sa funkcie člena; funkcia člena zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena vedeckej 

rady fakulty dekanovi o vzdaní sa členstva vo vedeckej rade fakulty, ak v oznámení nie je uvedený 

neskorší deň vzdania sa funkcie, 

c) odvolaním člena; funkcia člena zaniká dňom nasledujúcim po dni, keď akademický senát fakulty 

schválil návrh dekana na odvolanie člena vedeckej rady fakulty, 

d) smrťou člena. 

6. Členstvo vo vedeckej rade fakulty je čestné a nezastupiteľné. 

Čl. 25 

Pôsobnosť vedeckej rady fakulty 

1. Pôsobnosť vedeckej rady fakulty ustanovuje zákon o vysokých školách.
47

 

                                                           
46 § 29 zákona o vysokých školách. 
47 § 30 zákona o vysokých školách. 
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2. Vedecká rada fakulty: 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity, 

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

c) po prerokovaní v akademickom senáte fakulty schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má 

uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú 

zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach, schvaľuje školiteľov 

na doktorandské štúdium, 

e) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie 

titulu profesor, 

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu docent a rozhoduje o ich výsledku, 

g) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy na vymenovanie profesorov, 

h) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na fakulte, 

i) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity konkrétne podmienky výberového konania 

na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 

profesorov,
48

 

k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, 

l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. 

3. Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty. 

4. Podrobnosti o spôsobe rokovania si vedecká rada fakulty upravuje v rokovacom poriadku, ktorý je 

vnútorným predpisom fakulty.
49

 

Čl. 26 

Zasadnutia vedeckej rady fakulty 

1. Zasadnutia vedeckej rady fakulty zvoláva jej predseda. 

2. Na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov 

určení študentskou časťou akademického senátu fakulty.
50

 

3. Vedecká rada je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina všetkých jej členov. 

Na platnosť uznesenia vedeckej rady fakulty je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

Vo veciach podľa čl. 25 ods. 2 písm. f) a g) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 

4. Vo veciach podľa čl. 25 ods. 2 písm. f), g) a j) rozhoduje vedecká rada fakulty tajným hlasovaním. Tajným 

hlasovaním rozhoduje vedecká rada fakulty aj o ďalších otázkach, ak sa tak v konkrétnom prípade uznesie. 

Čl. 27 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

1. Disciplinárna komisia fakulty
51

 prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom 

programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.  

2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva a odvoláva z radov členov akademickej obce 

fakulty po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.  

3. Postavenie a činnosť disciplinárnej komisie fakulty upravuje disciplinárny poriadok univerzity pre 

študentov. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie 

fakulty. 

Piaty oddiel 

Vedúci zamestnanci fakulty 

Čl. 28 

1. Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty a jednotliví vedúci pracovísk fakulty.
52

 Funkcie 

vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním v súlade s vnútorným predpisom 

univerzity.
53

 

                                                           
48 § 79 zákona o vysokých školách. 
49 § 33 zákona ods. 2 písm. e) o vysokých školách. 
50

 § 30 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
51 § 31 zákona o vysokých školách. 
52 § 32 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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2. Vedúci katedier a vedúci iných pracovísk fakulty zodpovedajú za koncepčné a organizačné riadenie svojich 

pracovísk. 

3. Vedúci katedry je zodpovedný za priebeh a rozvoj pedagogickej a vedeckovýskumnej práce na katedre. 

Čl. 29 

Tajomník fakulty 

1. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Je podriadený priamo 

dekanovi.
54

 

2. Funkcia tajomníka fakulty sa obsadzuje výberovým konaním, ktoré vypisuje dekan. 

Piata časť 

Vysokoškolské štúdium na fakulte 

Prvý oddiel 

Prijímanie na štúdium 

Čl. 30 

1. Základné podmienky prijatia na štúdium upravuje zákon o vysokých školách.
55

 

2. Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky.
56

 Ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium schvaľuje akademický senát fakulty na návrh dekana.
57

 Fakulta tieto 

podmienky na nasledujúci akademický rok zverejní v súlade so zákonom o vysokých školách
58

, štatútom 

univerzity
59

 a vnútornými predpismi fakulty. 

3. Na magisterské štúdium na fakulte môžu byť po splnení kritérií na prijatie prijatí aj uchádzači – absolventi 

bakalárskeho alebo magisterského štúdia z iných fakúlt alebo vysokých škôl. 

Čl. 31 

Podmienky prijímania cudzincov na štúdium 

1. Na uchádzačov o štúdium, ktorí sú cudzincami, sa ustanovenia čl. 51 Štatútu UK vzťahujú primerane. 

2. Dekan môže upraviť so súhlasom akademického senátu fakulty ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

cudzincov. 

Druhý oddiel 

Akademické práva a povinnosti študentov 

Čl. 32 

Akademické práva študentov 

Akademické práva študentov ustanovuje zákon o vysokých školách
60

, štatút univerzity
61

 a študijný poriadok 

univerzity
62

. Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom alebo 

študijným poriadkom univerzity, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom univerzity a 

študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich 

predpísanej nadväznosti a zvoliť si pred začiatkom výučby učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými 

učiteľmi, 

                                                                                                                                                                                     
53 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 
54 § 32 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
55 § 56 zákona o vysokých školách. 
56

 § 57 zákona o vysokých školách. 
57

 § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách. 
58 § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
59 Čl. 51 Štatútu UK. 
60

 § 70 zákona o vysokých školách. 
61

 Čl. 53 Štatútu UK. 
62

 Čl. 15 ods. 2 Študijného poriadku UK. 
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e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí, 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity a fakulty, 

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov, 

zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi, 

h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby 

a o učiteľoch, 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 

študijných programov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o vysokých školách, 

rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, 

ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, 

l) za podmienok určených študijným poriadkom univerzity zmeniť študijný program v rámci toho istého 

študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru, 

m) na podanie sťažnosti dekanovi a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie 

sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje osobitný predpis,
63

 

n) preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek a povinností, ktoré 

vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku univerzity, 

o) preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu disciplinárneho priestupku alebo 

podvodného konania pri prijímacej skúške. 

Čl. 33 

Akademické povinnosti študentov 

1. Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, zo zákona o vysokých 

školách
64

, zo štatútu univerzity
65

 a zo študijného poriadku univerzity
66

. 

2. Študent je povinný najmä: 

a) dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a vnútorné predpisy fakulty, 

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity a fakulty, 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to priamo univerzite alebo fakulte v termíne ich 

splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie a najneskôr v lehote 15 dní od doručenia novej 

výzvy na ich zaplatenie, pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností a adresu na doručovanie elektronickej pošty 

(e-mailovú adresu) a ich zmeny, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca 

univerzity alebo fakulty, 

f) písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne 

pri súbežnom štúdiu do 30. septembra príslušného akademického roka, 

g) riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia (skúšania), včas a riadne plniť úlohy 

určené vyučujúcim, mať na výučbe pomôcky podľa pokynov pedagóga, 

h) zachovávať zásady slušného správania, predovšetkým vo vzťahu k pedagógom a iným zamestnancom 

fakulty. 

Tretí oddiel 

Priebeh štúdia 

Čl. 34 

1. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch na prvom, druhom 

a treťom stupni (bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni) štúdia. 

2. Pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské štúdium na fakulte, stanovuje študijný poriadok univerzity 

a študijný poriadok fakulty. 

3. Štúdium na fakulte sa uskutočňuje formami a metódami štúdia podľa zákona o vysokých školách.
67

 

4. Organizácia štúdia na fakulte je založená na kreditovom systéme. 

                                                           
63

 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
64

 § 71 zákona o vysokých školách. 
65

 Čl. 54 Štatútu UK. 
66

 Čl. 15 ods. 3 Študijného poriadku UK. 
67 § 60 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 35 

Prerušenie štúdia 

Prerušenie štúdia upravuje zákon o vysokých školách
68

 a študijný poriadok univerzity.
69

 

Čl. 36 

Prijímacie konanie pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy 

Prijímacie konanie pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy sa uskutočňuje v súlade 

so študijným poriadkom univerzity.
70

 

Čl. 37 

Akademická mobilita študentov 

1. Študenti fakulty majú právo uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj 

v zahraničí.
71

 

2. Vysielanie študentov na iné vysoké školy a prijímanie študentov z iných vysokých škôl na absolvovanie 

časti štúdia sa uskutočňuje v súlade so zákonom o vysokých školách.
72

 

3. Fakulta podporuje medzinárodné študentské mobility a participuje na programoch Európskej únie v oblasti 

vzdelávania. 

Čl. 38 

Podmienky štúdia cudzincov 

Podmienky štúdia cudzincov upravuje štatút univerzity.
73

 

Čl. 39 

Začiatok a skončenie štúdia 

1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ktorému bolo štúdium 

prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium.
74

 

2. Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má 

začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta 

pred začatím tohto akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis ruší.
75

 

3. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia
76

 alebo odo dňa prerušenia štúdia
77

. 

Čl. 40 

Iné skončenie štúdia 

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium končí:
78

 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia, 

b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, 

c) vylúčením zo štúdia, 

d) ak študent nemôže pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, ktorý študuje a neprijal 

ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu, 

e) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení 

na opätovný zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto 

výzvy dostavil na zápis; študent môže požiadať o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré 

mu bránia dostaviť sa na zápis, inak sa deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia 

štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium, 

                                                           
68

 § 64 zákona o vysokých školách. 
69

 Čl. 32 Študijného poriadku UK. 
70 Čl. 13 Študijného poriadku UK. 
71 § 70 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
72 § 58a zákona o vysokých školách. 
73 Čl. 60 Štatútu UK. 
74 § 69 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
75 § 69 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
76 § 65 ods. 1 a § 66 zákona o vysokých školách. 
77 § 64 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
78 § 66 zákona o vysokých školách. 



17 

f) smrťou študenta. 

Čl. 41 

Ďalšie vzdelávanie 

1. Fakulta uskutočňuje ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.
79

 

2. Účastníci ďalšieho vzdelávania nie sú študentmi v zmysle zákona o vysokých školách. 

Štvrtý oddiel 

Sociálna podpora, školné a poplatky súvisiace so štúdiom 

Čl. 42 

Základné ustanovenia 

1. Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané 

na ich poskytnutie.
80

 

2. Ak počet uchádzačov o niektorú zo služieb presahuje možnosti univerzity, služba sa poskytne uchádzačom 

v poradí podľa splnenia vopred určených kritérií. 

Čl. 43 

Ubytovanie a stravovanie študentov 

1. Univerzita zabezpečuje ubytovanie a stravovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách.
81

 

2. Vzťahy vzniknuté v súvislosti s ubytovaním študentov na vysokoškolských internátoch univerzity upravuje 

vnútorný predpis univerzity vydaný rektorom.
82

 

3. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom podľa 

odseku 2. 

4. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie akademického senátu univerzity priebežne kontroluje 

všetky stránky ubytovania na vysokoškolských internátoch univerzity. 

Čl. 44 

Ďalšie služby študentom 

1. Univerzita môže zabezpečiť poskytovanie lekárskej starostlivosti študentom v zdravotných strediskách 

umiestených vo vysokoškolských internátoch a neodkladnú prvú pomoc ubytovaným študentom 

prostredníctvom zdravotníkov v súlade so zásadami o činnosti zdravotníkov vo vysokoškolských 

internátoch univerzity, ktoré vydá rektor.
83

 

2. Fakulta podporuje športovú a kultúrnu činnosť študentov. Fakulta zabezpečí vyučovanie telesnej výchovy 

v rámci výberových predmetov. 

Čl. 45 

Štipendiá 

1. Poskytovanie štipendií sa na fakulte riadi najmä štipendijným poriadkom univerzity
84

 a štipendijným 

poriadkom fakulty. V súlade s ním si študenti uplatňujú nárok na sociálne štipendiá, prideľované podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov
85

 na tej fakulte univerzity, na ktorej sú zapísaní na študijnom 

programe. Príslušná fakulta je zároveň zodpovedná za správnosť čerpania finančných prostriedkov z dotácií 

určených na tento účel. 

2. Štipendiá, udeľované zo štipendijného fondu univerzity alebo fakulty, prideľuje rektor alebo dekan v zmysle 

štipendijného poriadku univerzity alebo štipendijného poriadku fakulty. 

                                                           
79 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
80 § 94 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
81 § 98 zákona o vysokých školách, čl. 69 Štatútu UK. 
82

 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania 

kapacity v ubytovacích zariadeniach UK. 
83 Čl. 70 Štatútu UK. 
84 Štipendijný poriadok UK. 
85 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších 

predpisov. 
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Čl. 46 

Školné 

1. Rektor určuje výšku školného za štúdium. Základ na určenie výšky školného stanovuje zákon o vysokých 

školách
86

 a na každý akademický rok ho zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

2. Vznik povinnosti študentov fakulty uhrádzať ročné školné upravuje zákon o vysokých školách
87

, štatút 

univerzity
88

 a osobitný vnútorný predpis univerzity vydaný rektorom. 

3. Výšku školného určuje rektor na návrh dekana fakulty. Dekan navrhuje rektorovi ročné školné schválené 

akademickým senátom fakulty.
89

 

4. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom univerzity. Rektor môže rozhodnúť, že školné a poplatky 

spojené so štúdiom sú výnosom fakulty. Ak je školné výnosom fakulty, je najmenej 20 % zo školného za 

súbežné štúdium a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príjmom štipendijného fondu fakulty. 

5. Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet fakulty v dvoch splátkach v termínoch, ktoré určí rektor. 

Zásady platenia školného a poplatkov za štúdium vymedzuje zákon o vysokých školách a vnútorný predpis 

univerzity upravujúci výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite vydaný rektorom na 

príslušný akademický rok. 

6. Rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného alebo poplatkov 

spojených so štúdiom alebo odložiť termín ich splatnosti. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana 

fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné zreteľa hodné 

skutočnosti, ktoré stanoví vnútorný predpis univerzity uvedený v odseku 5. 

Čl. 47 

Poplatky spojené so štúdiom 

1. Úkony, za ktoré môže univerzita a fakulta požadovať poplatky spojené so štúdiom stanovuje zákon 

o vysokých školách.
90

 

2. Formu platenia a splatnosť poplatkov určuje vnútorný predpis univerzity vydaný rektorom. 

Šiesta časť 

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

Prvý oddiel 

Vysokoškolskí učitelia 

Čl. 48 

1. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, asistent 

a lektor.
91

 

2. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s vnútorným predpisom univerzity.
92

 Výberové konanie 

na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného 

miesta vysokoškolského učiteľa. Vypísanie výberového konania univerzita zverejňuje na webovom sídle 

určenom ministerstvom a fakulta na svojej úradnej výveske. 

3. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul profesor ani docent, možno uzavrieť na základe jedného výberového 

konania najdlhšie na päť rokov.
93

 

4. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového 

konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, 

pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov a má zodpovedajúci 

                                                           
86 § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
87 § 92 ods. 4 až 11 a § 113a ods. 7 až 12 zákona o vysokých školách. 
88 Čl. 66 Štatútu UK. 
89 Čl. 66 ods. 3 Štatútu UK. 
90 § 92 zákona o vysokých školách. 
91 § 75 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
92 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 
93 § 77 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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vedecko-pedagogický titul, získava právo na pracovnú zmluvu s fakultou na miesto vysokoškolského 

učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na čas do dosiahnutia 70 rokov veku.
94

 

5. Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 

70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa osobitných predpisov.
95

 

6. Dekan môže s osobou nad 70 rokov veku uzavrieť pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského 

učiteľa na fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť pracovný pomer aj opakovane.
96

 

7. Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora alebo dekana na vysokej škole a počas jeho funkčného 

obdobia v tejto funkcii sa má skončiť jeho pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy alebo z dôvodu 

dosiahnutia veku 70 rokov podľa odseku 5, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím funkčného obdobia.
97

 

8. Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže dekan najviac na jeden rok
98

 

a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo 

a) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Druhý oddiel 

Výskumní pracovníci 

Čl. 49 

Pracovné miesta výskumných pracovníkov zamestnaných na fakulte sa obsadzujú výberovým konaním podľa 

vnútorného predpisu univerzity.
99

 

Tretí oddiel 

Habilitačné konanie o udelenie titulu docent a vymenúvacie konanie za profesora 

Čl. 50 

1. Na fakulte sa uskutočňuje habilitačné konanie o udelenie titulu docent a vymenúvacie konanie za profesora 

v študijných odboroch, v ktorých fakulta získala právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie 

konanie.
100

 

2. Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona o vysokých školách schvaľuje vedecká rada univerzity na návrh vedeckej rady fakulty.
101

 

3. Podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent alebo profesor stanovuje 

všeobecne záväzný právny predpis
102

 a vnútorný predpis univerzity.
103

 

Siedma časť 

Hospodárenie fakulty 

Čl. 51 

Základné ustanovenia 

1. Fakulta hospodári podľa zákona o vysokých školách a podľa vnútorných pravidiel hospodárenia univerzity a 

fakulty. 

2. Základné pravidlá hospodárenia univerzity sú upravené v štatúte univerzity.
104

 

3. Vyúčtovanie hospodárenia vykoná fakulta po skončení kalendárneho roka a predloží ho univerzite 

na zúčtovanie pridelených dotácií so štátnym rozpočtom. 

4. Dekan zodpovedá rektorovi za účelné a efektívne využitie dotácií a ich riadne zúčtovanie so štátnym 

rozpočtom a za hospodárenie fakulty. 

                                                           
94 § 77 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
95 § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
96 § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
97 § 77 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
98 § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
99 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 
100 § 83 zákona o vysokých školách. 
101 § 76 ods. 3, 5 a 7 zákona o vysokých školách. 
102 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. 
103 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK. 
104 Čl. 83 až 89 Štatútu UK. 
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Čl. 52 

Tvorba rozpočtu fakulty 

1. Rozpočet fakulty sa zostavuje na kalendárny rok podľa platných zásad prerozdelenia finančných 

prostriedkov v rámci univerzity spravidla ako vyrovnaný. 

2. Návrh rozpočtu fakulty predkladá na schválenie akademickému senátu fakulty dekan. 

3. Za hospodárenie so zverenými prostriedkami zodpovedá dekan fakulty rektorovi.
105

 

4. Hlavným zdrojom financovania fakulty sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Ďalšími výnosmi fakulty sú školné, 

poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku univerzity v správe fakulty, 

výnosy z duševného vlastníctva, výnosy z vlastných finančných fondov, iné výnosy z hlavnej činnosti, 

dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov.
106

 

5. Podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu fakulty a ich ďalších zdrojov ustanovujú vnútorné predpisy 

univerzity, najmä pravidlá hospodárenia, pravidlá tvorby a použitia finančných fondov a pravidlá 

na vykonávanie podnikateľskej činnosti. 

6. S pridelenými prostriedkami, ktoré fakulte prevedie univerzita zo získaných dotácií na príslušný kalendárny 

rok, hospodári fakulta samostatne. 

Čl. 53 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom v správe fakulty 

1. Fakulta vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. Finančné prostriedky sa vedú na účtoch v Štátnej 

pokladnici. 

2. Fakulta využíva majetok univerzity, ktorý má v správe, na plnenie svojich úloh, na poskytovanie sociálnych 

služieb študentom a zamestnancom fakulty a v súlade so zákonom o vysokých školách a vnútornými 

predpismi univerzity aj na podnikateľskú činnosť. 

3. Pri nakladaní s majetkom, ktorý má fakulta v užívaní, osobitne s nehnuteľným majetkom, sa fakulta riadi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami o nakladaní s majetkom univerzity. 

4. Obstarávanie majetku univerzity a jeho reprodukcia, ktorý je hradený z verejných prostriedkov, sa riadi 

osobitným zákonom.
107

 

Čl. 54 

Podnikateľská činnosť 

Fakulta môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s pravidlami na vykonávanie podnikateľskej činnosti 

univerzity
108

. 

Čl. 55 

Kontrola hospodárenia 

1. Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, ročná účtovná 

závierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti finančných operácií. Dekan poveruje vybraných 

odborných zamestnancov fakulty vykonaním kontroly hospodárenia. 

2. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sú zamestnanci poverení kontrolou dodržiavať všeobecne záväzné 

právne predpisy pre kontrolnú činnosť a všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. 

Čl. 56 

Výročná správa o hospodárení fakulty 

1. Výročná správa o hospodárení fakulty je súhrnný dokument o hospodárení fakulty za obdobie kalendárneho 

roka, ktorý je podkladom pre zostavenie výročnej správy o hospodárení univerzity. Obsahové náležitosti 

výročnej správy ustanovuje zákon o vysokých školách.
109

 

2. Výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom schvaľuje akademický senát fakulty.
110

 

                                                           
105 Čl. 84 ods. 8 Štatútu UK. 
106 § 16 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. 
107 Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
108 Čl. 87 Štatútu UK. 
109 § 20 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
110 § 27 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách. 
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Ôsma časť 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Čl. 57 

1. Zloženie akademického senátu fakulty zostáva zachované aj po nadobudnutí účinnosti tohto štatútu. 

Do skončenia svojho mandátu zostávajú členmi akademickej obce fakulty odborní zamestnanci, ktorí sú 

členmi akademického senátu fakulty. 

2. Platnosť vymenovania alebo voľby orgánov akademickej samosprávy fakulty a ich členov uskutočnené 

podľa predošlého štatútu fakulty zostávajú týmto štatútom fakulty nedotknuté. 

3. Funkčné obdobie členov oboch častí akademického senátu fakulty sa skončí dňom 31. októbra 2015. 

Čl. 58 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa zrušuje štatút fakulty schválený Akademickým senátom 

FM UK dňa 13. novembra 2008 a Akademickým senátom UK dňa 10. decembra 2008. 

2. Tento štatút bol schválený Akademickým senátom FM UK dňa 21. mája 2015 a Akademickým senátom UK 

dňa 24. júna 2015. 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v akademickom senáte univerzity. 
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