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Garant: Útvar rektora     V Košiciach dňa 16.05.2019 

                    Č.j. REK000498/2019-UPA/2385  

 
Dodatok č. 4 

k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

 
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 16.05.2019 Dodatok č. 4 k Štatútu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v nasledovnom znení. 

                                         

 V Prvej časti - Úvodné ustanovenia  

 

Čl. 1 – Základné ustanovenia znie: 

 

Čl. 1 – Základné ustanovenia  

 

1. Dňa 12. 8. 1959 Vládnym nariadením č. 58/1959 Zb. o zmenách v organizácii 

vysokých  škôl bola zriadená Univerzita  v  Košiciach s lekárskou fakultou so 

sídlom v Košiciach a s filozofickou fakultou so sídlom v Prešove. Dňa 24.11.1959 

Vládnym nariadením č. 69/1959 Zb., ktorým sa určuje názov univerzity                         

v Košiciach, bol  stanovený jej  názov:  „Univerzita  Pavla  Jozefa  Šafárika                     

v Košiciach";  táto  univerzita sa  hlási  k tradíciám a považuje  sa  za 

pokračovateľku Universitas  Cassoviensis,  založenej  biskupom  Benediktom 

Kisdym dňa 26.1.1657 a potvrdenej  Zlatou  bulou  Košickej univerzity vydanej 

cisárom Leopoldom I. dňa 7.8.1660. V roku 1996 zákonom č. 361/1996 Z. z.                        

o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 

1.1.1997 vznikla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako  rozpočtová  

organizácia  rozdelením Univerzity Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach  na  dve  

vysoké  školy.  S  účinnosťou  od  1.4.2002  zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVŠ“) bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

transformovaná na verejnú  vysokú  školu.   

2. Názov univerzity znie „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ (ďalej len 

„univerzita“) alebo 

           anglicky: Pavol Jozef Šafárik University in Košice 

           nemecky: Pavol Jozef Šafárik - Universität in Košice  



 3 

           latinsky: Universitas  Šafarikiana Cassoviensis  

           rusky: Университет им. Павла Йозефа Шафарика, Кошице 

           francúzsky: Université Pavol Jozef Šafárik a`Košice  

 

           španielsky: Universidad de Pavol Jozef Šafárik de Košice. 

3. Pre vnútornú potrebu možno používať skratku UPJŠ. 

4. Sídlo univerzity je: Šrobárova 2, 041 80 Košice. Názov domény pre elektronické 

spojenie je: www.upjs.sk 

 

 

Čl. 2 - Poslanie a činnosť univerzity znie: 

 

Čl. 2 - Poslanie a činnosť univerzity 

 

1. V súlade s § 1 ZVŠ poslaním univerzity je rozvíjať harmonickú osobnosť, 

vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju 

vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, budovanie 

univerzitného ducha a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. 

Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.  

2. Univerzita je v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) ZVŠ verejnou vysokou školou a podľa 

§ 5 ods. 1 ZVŠ verejnoprávnou a samosprávnou inštitúciou. 

3. Univerzita poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie 

v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. Vzdelávacia činnosť na univerzite je založená 

na poznatkoch vedy, vrátane výsledkov vlastného vedeckého bádania, 

najmä v oblasti medicíny, práva, prírodných, humanitných a spoločenských 

vied a verejnej správy. V oblasti medicíny je súčasťou vedeckej a vzdelávacej 

činnosti univerzity aj komplexná zdravotná starostlivosť v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

4. Univerzita poskytuje ďalšie formy celoživotného vzdelávania.  

5. Univerzita poskytuje bibliografické, informačné a iné služby aj verejnosti.  

6. Doplnkové činnosti univerzity musia pomáhať napĺňať jej poslanie.  

7. Univerzita spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, 

vedeckými a výskumnými inštitúciami, inými právnickými osobami, s orgánmi 

štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti 

kultúry, hospodárskeho života a športu a vytvára podmienky pre účasť členov 

akademickej obce na tejto spolupráci. Spolupráca univerzity s právnickými 

osobami je upravená zmluvami.  

8. Univerzita sa podieľa na rozvoji vzdelanosti spoločnosti v duchu národných, 

humanitných a demokratických tradícií a tolerancie. Vedie študentov 

k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, k národnej hrdosti a zdravému 

sebavedomiu.  

 
 V Druhej časti - Samospráva univerzity  

 

Čl. 12 - Pôsobnosť akademického senátu univerzity znie: 

 

Čl. 12 - Pôsobnosť akademického senátu univerzity  

 

1. Akademický senát univerzity v zmysle ZVŠ:  

http://www.upjs.sk/
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a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 

zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla univerzity a fakulty,  

b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy univerzity podľa § 15 ods. 1 

písm. a), c) až f) a j) až l), na návrh predsedu akademického senátu 

univerzity vnútorné predpisy univerzity  § 15 ods. 1 písm. g) a h) a na návrh 

dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), § 33 ods. 3 

písm. a) a § 34 ods. 1 ZVŠ, 

c) volí kandidáta na  rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,  

d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, 

e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej 

rady univerzity, 

f) schvaľuje návrh rozpočtu univerzity, ktorý predložil rektor, a kontroluje 

hospodárenie s finančnými prostriedkami univerzity, tým nie je dotknuté 

právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať, 

g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady univerzity predloženým 
rektorom, po súhlase akademického senátu verejnej vysokej školy rektor 

predloží návrh štatútu správnej rady na schválenie ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“), 

h) schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady univerzity a navrhuje 

ministrovi dvoch členov správnej rady podľa § 40 ods. 2 ZVŠ, 

i) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 ZVŠ pred ich 

predložením na schválenie správnej rade univerzity; ak sa návrhy rektora 

týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie 

akademického senátu fakulty k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m) 

ZVŠ je záporné, na ich schválenie akademickým senátom univerzity je 

potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov akademického senátu 

univerzity, 

j) schvaľuje dlhodobý zámer univerzity (§ 2 ods. 10 ZVŠ) predložený rektorom 

po prerokovaní vo vedeckej rade univerzity a jeho aktualizáciu, 

k) schvaľuje výročnú správu o činnosti univerzity a výročnú správu 

o hospodárení univerzity predloženú rektorom, 

l) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 

písm. b) ZVŠ pred jeho predložením vedeckej rade univerzity, 

m) pred schválením vo vedeckej rade univerzity prerokúva návrh študijných 

programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na univerzite, 

predložený rektorom, 

n) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich 

schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty, 

o) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, 

splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí univerzity, ktoré nie sú 

fakultami, 

p) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady univerzity podľa 

§ 41 ods. 7 ZVŠ, 

q) volí zástupcu univerzity do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 ZVŠ), 

r) jeho študentská časť volí zástupcu univerzity do Študentskej rady vysokých 

škôl (§ 107 ods. 4 ZVŠ), 

s) raz za rok podáva akademickej obci univerzity správu o svojej činnosti, 

ktorú zverejní na webovom sídle  univerzity najmenej na štyri roky, 

t) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu 

fakulty za podmienok a v rozsahu ustanovenom v ods. 3  tohto článku, 

u) plní iné úlohy podľa ZVŠ a vnútorných predpisov univerzity.  



 5 

2. Akademický senát univerzity v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), e), 

h), q) a r) tohto článku rozhoduje tajným hlasovaním, ako aj v ostatných 

otázkach uvedených v odseku 1 tohto článku, ak o tajnom hlasovaní v danej 

veci rozhodne. 

3. Akademický senát univerzity nie je podľa § 9 ods. 1 písm. s)  ZVŠ) oprávnený 

vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. 

c), d), g), i), k) a m) ZVŠ. Ak akademický senát príslušnej fakulty vykonáva 

svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so ZVŠ alebo vnútornými 

predpismi fakulty, akademický senát univerzity je oprávnený urobiť opatrenia, 

aby sa zloženie akademického senátu tejto fakulty uviedlo do súladu so ZVŠ a 

s vnútornými predpismi tejto fakulty. Akademický senát univerzity je oprávnený 

vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty  podľa § 9 ods. 1 písm. s) 

ZVŠ: 

a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVŠ len v rozsahu schvaľovania zmien a doplnkov 

predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny a doplnky neboli v rozpore so 

zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútom príslušnej 

fakulty, 

b) podľa § 27 ods. 1 písm. b) ZVŠ len v rozsahu schvaľovania návrhu rektora na 

odvolanie dekana podľa § 28 ods. 3 ZVŠ, 

c) podľa § 27 ods. 1 písm. e) ZVŠ len v rozsahu kontroly nakladania s 

finančnými prostriedkami fakulty. 

 

Čl. 13 - Rektor univerzity znie: 

 

Čl. 13 - Rektor univerzity 

 

1. Rektor je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje 

ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu 

univerzity, ak ZVŠ neustanovuje inak. 

2. Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom.  

3. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu univerzity 

prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident SR“). Návrh akademického 

senátu univerzity predkladá prezidentovi minister   (§ 102 ods. 3 písm. a) ZVŠ), 

ktorému ho predkladá akademický senát univerzity do 15 dní od prijatia 

rozhodnutia. Akademický senát vysokej školy podá návrh na odvolanie 

rektora vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu bol 

uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak rektor požiada o 

uvoľnenie z funkcie.  

4. Rektor univerzity:  

a) zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí univerzity, rozdeľuje a zrušuje 

ich (§ 21 ods. 1 ZVŠ) po vyjadrení akademického senátu univerzity; ak ide 

o fakulty, robí tak po schválení akademickým senátom univerzity,  

b) predkladá správnej rade univerzity na schválenie návrh rozpočtu univerzity 

po jeho schválení akademickým senátom univerzity, 

c) udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady univerzity podľa § 12 ods. 1 

písm. f) ZVŠ alebo na základe rozhodnutia vedeckej rady fakulty podľa 

§ 30 ods. 1 písm. f) ZVŠ vedecko-pedagogický titul "docent". Ak o návrhu 

na udelenie príslušného titulu rozhoduje vedecká rada fakulty a rektor má 

dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade 

nedodržala kritériá univerzity na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent" alebo v priebehu 
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habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor 

vrátiť návrh vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, 

ktoré ho k takému postupu viedli, 

d) predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom, 

schválené vo vedeckej rade univerzity. Ak návrh pred rokovaním 

vedeckej rady univerzity prerokúva vedecká rada fakulty a rektor má 

dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade 

nedodržala kritériá univerzity na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" alebo v priebehu 

konania na vymenovanie profesora došlo k procesným pochybeniam, 

môže rektor pred rokovaním vedeckej rady univerzity vrátiť návrh 

vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k 

takému postupu viedli,  

e) poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na 

návrh akademického senátu fakulty,  

f) určuje plat dekanov fakúlt, ktoré sú súčasťou univerzity, 

g) predkladá akademickému senátu univerzity návrh na schválenie:  

1) vnútorné predpisy univerzity, a to štatút univerzity, študijný poriadok 

univerzity, zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov univerzity, pracovný poriadok univerzity, organizačný 

poriadok univerzity, štipendijný poriadok univerzity, disciplinárny 

poriadok univerzity pre študentov, rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie univerzity, 

2) vymenovania a odvolania prorektorov univerzity, 

3) vymenovania a odvolania členov vedeckej rady univerzity, 

a členov správnej rady univerzity, 

4) úkony podľa § 41 ods. 1 ZVŠ pred ich predložením na schválenie  

správnej rade univerzity, 

5) dlhodobý zámer univerzity a jeho aktualizáciu po prerokovaní vo  

vedeckej rade univerzity, 

6) výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení univerzity, 

7) podmienky prijatia na štúdium, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti

 akademického senátu fakulty, 

8) návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom štatútu správnej rady univerzity; 

po súhlase akademického senátu univerzity predloží rektor univerzity 

návrh štatútu správnej rady univerzity na schválenie ministrovi,  

h) predkladá akademickému senátu univerzity na vyjadrenie návrh na 

zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie 

súčastí univerzity, ktoré nie sú fakultami univerzity,  

i) zabezpečuje plnenie ďalších povinností univerzity podľa § 20 ZVŠ. 

5. Ak univerzita nemá rektora, predseda akademického senátu univerzity poverí 

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

rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov 

akademického senátu univerzity a túto skutočnosť oznámi bezodkladne 

ministrovi. Predseda akademického senátu univerzity môže do vymenovania 

nového rektora so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov akademického 

senátu  univerzity poverenie podľa prvej vety zrušiť a poveriť výkonom funkcie 

rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa 

poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa prvej vety. 
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Čl. 18 - Pôsobnosť vedeckej rady univerzity znie: 

 

Čl. 18 - Pôsobnosť vedeckej rady univerzity 

 

1. Vedecká rada univerzity: 

   

a) prerokúva dlhodobý zámer univerzity,  

b) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) ZVŠ 

po jeho prerokovaní akademickým senátom univerzity, 

c) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň univerzity vo 

vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,  

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

skúškach pre študijné programy uskutočňované na univerzite [§ 63 ods. 3 

ZVŠ); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 ZVŠ, 

e) schvaľuje kritériá  na získanie titulu „docent“ a kritériá na získanie titulu 

"profesor"  

f) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického  titulu "docent" a 

rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, pri ktorom univerzita v žiadosti o akreditáciu 

habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v 

ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,  

g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o 

vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, pri ktorom univerzita v žiadosti o akreditáciu 

habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v 

ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh 

vedeckej rady fakulty, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením 

vedeckej rade fakulty, 

h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov; ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty,  

i) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak 

ide o obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, robí tak na návrh 

vedeckej rady fakulty,  

j) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; 

ak ide o obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak 

na návrh vedeckej rady fakulty (§ 79),  

k) udeľuje vedecké hodnosti "doctor scientiarum" (v skratke "DrSc."),  

l) udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul "doctor 

honoris causa" (v skratke "Dr.h.c."),  

m) navrhuje rektorovi univerzity udeliť čestný titul "profesor emeritus",  

n) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady univerzity rokovací poriadok 

vedeckej rady univerzity, 
o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity. 

 

 

2. Vedecká rada univerzity rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda 

vedeckej rady univerzity, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie. 
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Čl. 21- Pôsobnosť správnej rady univerzity znie: 

 

Čl. 21- Pôsobnosť správnej rady univerzity 

 

1. V súlade s § 41 ZVŠ správna rada univerzity dáva predchádzajúci písomný 

súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce univerzita:  

a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťsto- 

násobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu1, považujú za 

hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, 

za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký 

alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,  

b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, 

od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu4 považujú za hmotný majetok, 

alebo urobiť jej prevod,  

c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity, 

d) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný 

vklad do nej alebo do iných právnických osôb (§ 19 ods. 5 ZVŠ),  

e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6 ZVŠ); správna rada súhlas 

neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je                   

v súlade s dlhodobým zámerom univerzity alebo splácanie úveru podľa nej 

ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti univerzity. 
2. Na schválenie právneho úkonu uvedeného v odseku 1 písm. a) až e) je 

potrebný súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady 

univerzity. 

3. Správna rada univerzity sa vyjadruje najmä:  

a) k dlhodobému zámeru univerzity a k ďalším veciam, ktoré jej na 

prerokovanie predloží minister, rektor alebo predseda akademického 

senátu univerzity,  

b) k výročnej správe o činnosti.  

4. Členovia správnej rady univerzity majú právo navrhovať kandidátov do volieb 

kandidáta na funkciu rektora univerzity [§ 9 ods. 1 písm. c) ZVŠ].  

5. Správna rada univerzity po schválení v akademickom senáte univerzity 

schvaľuje rozpočet univerzity a výročnú správu o hospodárení univerzity.  

6. Správna rada univerzity na návrh predsedu správnej rady univerzity určuje plat 

rektora univerzity v súlade s osobitným predpisom2.  

7. Správna rada univerzity dáva podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ktoré 

zverejňuje. Najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle 

univerzity správu o svojej činnosti.  

8. Činnosť členov správnej rady univerzity je úkonom vo všeobecnom záujme                       

(§ 136 ods. 1 Zákonníka práce). Týmto osobám poskytuje univerzita náhrady 

podľa osobitného predpisu3. 
 

 

 

                                                
1 § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
2 Zákon 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 
3  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
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 V Tretej časti - Samospráva fakúlt 

 

Čl. 23 Samosprávna pôsobnosť fakulty a jej práva znie: 

 

Čl. 23 Samosprávna pôsobnosť fakulty a jej práva 

 

1. Fakulta je súčasťou univerzity s nasledovným rozsahom samosprávnej 

pôsobnosti: 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. h) 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, 

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 predpisu4. 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, 

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, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, 

v rozsahu a za podmienok určených osobitným 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, 

                                                
4 § 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 
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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. 

 

 V Štvrtej časti – Vysokoškolské štúdium a ďalšie vzdelávanie na univerzite 

v Prvom oddiele – Podmienky štúdia 

 

Čl. 24 - Základné ustanovenia  znie:  

 

Čl. 24 - Základné ustanovenia  

 

1. Univerzita poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie 

v rámci akreditovaných študijných programov; rozsah oprávnenia na ich 

vytváranie, úpravu a uskutočňovanie je uvedený v registri študijných odborov. 

2. Študijné programy môžu spájať prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania 

do jedného celku.  

3. Vysokoškolské vzdelávanie na univerzite sa uskutočňuje v dennej alebo 

externej forme, a to prezenčnou alebo dištančnou metódou alebo ich 

kombináciou.  

4. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na 

kreditovom systéme.  

5. Pravidlá vysokoškolského vzdelávania na univerzite upravuje študijný poriadok 

univerzity, ktorý je samostatným vnútorným predpisom univerzity.  

6. Univerzita poskytuje aj ďalšie vzdelávanie v súlade s platnými právnymi 

predpismi5. V súlade s osobitnými predpismi6 univerzita uskutočňuje aj 

špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností.  

 

 V Treťom oddiele - Študenti univerzity  

 
Čl. 30  - Akademické práva a povinnosti študentov znie: 

 

Čl. 30  - Akademické práva a povinnosti študentov 
 

1. Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, ak univerzita vykonala v 

študijnom programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného programu 

pokračuje podľa predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného 

programu neurčujú inak, 

                                                
5 Zák. č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 

činností  v znení neskorších predpisov  
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b)  utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu [§ 51 ods. 4 

písm. g) ZVŠ], 

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

študijným programom alebo študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným 

poriadkom a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie 

absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a 

zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, 

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 a ďalšej tvorivej činnosti univerzity, 

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 ZVŠ, 

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 zmeniť študijný program 

v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného 

odboru.  

2. Študent je povinný najmä: 

a) dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí, 

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

c)  uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa ZVŠ, a to výlučne 

a priamo univerzite, resp. fakulte, na ktorej je zapísaný, a pravdivo uviesť 

skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

d) oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program 

uskutočňovaný na fakulte, adresu určenú na doručovanie písomností, 

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

povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok 

týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich 

s jeho právami a povinnosťami, 

f) písomne oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný 

program uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) 

ZVŠ do 30. septembra príslušného akademického roka. 

 

3. Administratívne úkony spojené so zapisovaním jednotlivých predmetov, 

vypisovaním  termínov skúšania, prihlasovaním na skúšky, zápisom 

hodnotenia predmetu, zverejňovaním informačných listov predmetov, syláb, 

vzorových študijných plánov a zverejňovaním rozvrhu sú prednostne 

realizované prostredníctvom Akademického informačného systému UPJŠ. 

 

 

 

 



 12 

 

 
Čl. 39 - Pracovnoprávne vzťahy na univerzite znie: 

 

Čl. 39 - Pracovnoprávne vzťahy na univerzite 

 

1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov univerzity upravuje Zákonník práce, ak 

ZVŠ alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.  

2. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi univerzitou 

a zamestnancom. Univerzita je povinná so zamestnancom uzatvoriť písomnú 

pracovnú zmluvu najneskôr v deň jeho nástupu do práce. Jedno písomné 

vyhotovenie pracovnej zmluvy univerzita vydá zamestnancovi. Pôsobnosť fakúlt 

v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnancami organizačne zaradenými na 

fakulte upravuje článok 23 tohto štatútu. 

3. Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa riadi 

ustanoveniami § 77 až § 80 ZVŠ. Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov sú 

upravené v osobitnom vnútornom predpise, ktorý vydá rektor po jeho 

predchádzajúcom schválení akademickým senátom univerzity [§ 15 ods. 1 

písm. d) ZVŠ]. 

4. Odmeňovanie zamestnancov univerzity sa riadi osobitným predpisom7.  

5. Podrobnosti o ďalších skutočnostiach, vyplývajúcich z pracovnoprávnych 

vzťahov zamestnancov univerzity ako zamestnávateľa, sú upravené 

v pracovnom poriadku univerzity, ktorý vydá rektor po jeho predchádzajúcom 

schválení odborovou organizáciou (zástupcami zamestnancov) a akademickým 

senátom univerzity. 

 

 V Šiestej časti - Hospodárenie univerzity 

 

 

Čl. 42 - Rozpočet univerzity znie:  

 

Čl. 42 - Rozpočet univerzity 

 

1. Univerzita hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočtové obdobie je 

zhodné s kalendárnym rokom.  

2. Rozpočet univerzity je zostavovaný jednotlivo pre fakulty a spoločne pre ďalšie 

súčasti univerzity.  

3. Návrh rozpočtu, vrátane rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na fakulty 

a ďalšie súčasti univerzity, predkladá rektor na schválenie akademickému 

senátu univerzity a následne na schválenie správnej rade univerzity (§ 41 ods. 

4 ZVŠ). Predložený návrh musí byť v súlade so zmluvou uzavretou medzi 

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“)a univerzitou podľa § 89 ods. 3 ZVŠ a vnútorným predpisom 

univerzity upravujúcim tvorbu a rozdeľovanie rozpočtu, ktorý vydá rektor po 

jeho schválení akademickým senátom univerzity.  

                                                
7 Zákon 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. 
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4. Rozpočet fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty, ktorý 

tiež kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty. 

5. Do doby schválenia rozpočtu na príslušný kalendárny rok akademickým 

senátom univerzity a správnou radou univerzity univerzita hospodári podľa 

rozpočtového provizória vo výške rovnajúcej sa 90% dotácie za 

predchádzajúci rok. 

 
Čl. 46 - Platnosť a účinnosť znie: 

 

Čl. 46 - Platnosť a účinnosť 

 

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. 

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

16.05.2019. 
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