


 
 

Dodatok č.3  

k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

 
Garant: Útvar rektora      V Košiciach, dňa 23.09.2016 

       Č. j. 3007/2016 

    
  

V súlade s ustanovením  § 9 ods. 1 písm. b) zákona  č. 131/2002 Z. z.  o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Akademický senát Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach schválil dňa 22.09.2016 Dodatok č. 3 k Štatútu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v nasledovnom znení.      

                                         

 Článok  23 - Samosprávna pôsobnosť fakulty a jej práva znie: 

1. Fakulta je súčasťou univerzity s nasledovným rozsahom samosprávnej 

pôsobnosti:  

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. i) ZVŠ] 

a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné programy 

uskutočňované na fakulte (§ 58 ods. 6 ZVŠ),  

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich 

uskutočňovanie na fakulte [§ 30 ods. 1 písm. c) ZVŠ],  

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 

študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov 

uskutočňovaných na fakulte (§ 70 až 72 ZVŠ),  

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov organizačne zaradených na fakulte, s výnimkou 

priznávania osobného platu týmto zamestnancom v zmysle osobitného 

právneho predpisu1. Osobný plat zamestnancom fakulty priznáva rektor 

na základe návrhu dekana fakulty na priznanie osobného platu 

zamestnancom fakulty, ktorý musí byť riadne odôvodnený s uvedením 

konkrétnych skutočností, v ktorých spočíva plnenie významných 

pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh. Ak 

sa návrh na priznanie osobného platu týka radového zamestnanca fakulty 

k návrhu dekana musí byť priložený i návrh príslušného vedúceho 

zamestnanca, nadriadenému zamestnancovi, ktorého sa návrh na 

priznanie osobného platu týka.  V prípade, ak fakulta má vydaný vnútorný 

predpis odmeňovania pre svojich zamestnancov, návrh musí 

korešpondovať aj s obsahom tohto vnútorného predpisu.  

                                                 
1 § 7a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  



e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (§18 ZVŠ) podľa pravidiel a v rozsahu 

určenom vnútorným predpisom univerzity,  

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

osobami, vrátane zahraničných; zmluvné vzťahy môžu fakulty uzatvárať 

v súlade s vnútorným predpisom univerzity,  

g)  vnútorná organizácia fakulty,  

h) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným 

v tomto štatúte, 

i) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom univerzity,  

j) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej a ďalšej 

tvorivej činnosti,  

k) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených 

na fakulte v rozsahu uvedenom v tomto štatúte, 

l) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,  

m) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých 

fakulta pôsobí,  

n) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte univerzitou 

a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich 

úloh; fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na 

plnenie jej úloh. 

2. Dekani fakúlt sú zodpovední rektorovi univerzity za výkon činností, ktoré 

vykonávajú v mene univerzity v zmysle delegovaných právomocí.  

3. Rozdelenie činností a kompetencií medzi univerzitou, fakultami a inými 

súčasťami univerzity vymedzí organizačný poriadok univerzity. 

 Článok 46 - Platnosť a účinnosť znie: 

 

 

Čl. 46 

 

1. Tento štatút bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa 

20.06.2013 a na mimoriadnom zasadnutí dňa 22.08.2013. 

2. Štatút a jeho dodatky nadobúdajú platnosť odo dňa jeho registrácie 

ministerstvom a účinnosť najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o jeho registrácii. 

3. Dodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa 

18.09.2014. 

4. Dodatok č. 2 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa 

18.06.2015. 

5. Dodatok č. 3 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa 

22.09.2016. 

 

 

 

 

doc. RNDr. Roman Soták, CSc. v.r.                           prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r.

      predseda            rektor 

     Akademického senátu                                Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika      v Košiciach  

      v Košiciach  


