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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba „PriF UK“) vydáva po 

prerokovaní Vedeckou radou PriF UK dňa 18.01.2022, a po schválení Akademickým senátom PriF UK 

dňa 28.01.2022 tento vnútorný predpis ktorým sa definujú a upravujú právomoci, kompetencie a 

zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského (PriF UK). 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Tento vnútorný predpis upravuje právomoci, kompetencie, zodpovednosti a úlohy 
hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy (ďalej iba „HOZŠP“) na PriF UK, 
vrátane ich kompetencií a povinností vo vzťahu k vedúcim katedier a ústavov, ako 
hlavných organizačných jednotiek PriF UK v zmysle jej organizačného poriadku.  

 
Čl. 2 

Právomoci, kompetencie a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedných za študijné programy 
 

(1) PriF UK má určené HOZŠP za študijné programy, ktoré PriF UK ponúka, a to v zmysle 
štandardov SAAVŠ pre študijný program (čl. 6, bod 4). Kľúčovú úlohu pri schvaľovaní 
hlavných zodpovedných osôb nesie vedúci pracoviska, z ktorého vzišiel návrh študijného 
programu alebo príslušný výbor odbornej sekcie PriF UK v prípade študijných programov 
ktoré sú celosekciovými programami1. Jej členmi sú vedúci pracovísk a ďalší volení tvoriví 
pracovníci pracovísk a študenti študijných odborov garantovaných príslušnou odbornou 
sekciou.2 

(2) HOZŠP nesie hlavnú zodpovednosť za súlad študijného programu so štandardmi SAAVŠ 
pre študijné programy a pre vnútorný systém kvality a  za celkovú kvalitu vzdelávania 
poskytovanú študentom v príslušnom študijnom programe. Súčinnosť mu v tomto 
poskytujú príslušní vedúci pracovísk, ktorých učitelia vyučujú predmety študijného 
programu, alebo sa na ňom iným spôsobom podieľajú. 

(3) HOZŠP spolu s vedúcimi pracovísk dbá o to, aby priraďovanie učiteľov na 
zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých 
študijných predmetov a vedenie záverečných prác bolo transparentné a zdôvodniteľné, 
a zaručovalo takú úroveň kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a 
výsledkov tvorivých činností, ktoré zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania. 

(4) HOZŠP spolu s vedúcimi pracovísk sú zodpovední za to, aby rozvrhnutie pracovnej 
záťaže vysokoškolských učiteľov umožňovalo zabezpečenie a rozvoj kvality študijných 
programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, 
zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, účasť na 
tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

 
1 Celosekciový št. program je program, na ktorom participujú viaceré pracoviská odbornej sekcie, ktorý je svojím 
charakterom zvyčajne prierezový, a pokrýva viacero oblastí v predmetnom odbore. Zvyčajne ide o bakalárske študijné 
programy. 
2 Učiteľské kombinačné št. programy sú vždy v gescii Rady pre učiteľské štúdium, ktorá plní zároveň funkciu Rady ŠP pre uč. 
Štúdium. V prípade št. programov v kombinácii 2 št. odborov je výber OZŠP v gescii výborov príslušných odborných sekcií.  
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napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 
pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi 
zastávanej pracovnej pozície.   

(5) HOZŠP spolu s vedúcimi pracovísk zabezpečujú, aby priestorové, materiálne, technické, 
infraštruktúrne a inštitucionálne zázemie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich 
činností zodpovedalo (predpokladanému) počtu študentov a ich špecifickým potrebám. 
V tomto spolupracujú s prodekanom pre rozvoj a IT, ktorý rieši prekladané požiadavky 
v súčinnosti s dekanom a vedením PriF UK. 

(6) HOZŠP má kľúčové kompetencie v procese prípravy a aj úprav študijného plánu a výberu 
učiteľov jednotlivých predmetov štúdia poskytovaných v študijnom programe. Nesie 
hlavnú zodpovednosť za výber profilových predmetov študijných programov, 
a posudzuje tiež úroveň tvorivej činnosti učiteľov tak, aby zodpovedala požiadavkám na 
tvorivú činnosť definovaným v Štandardoch SAAVŠ (čl. 7 týchto štandardov). 
Rozhodnutia konzultuje s vedúcimi pracovísk, ktoré sa podieľajú na študijnom 
programe. 

(7) Za predmety zaradené do študijného plánu, ktoré sú primárnou súčasťou iných 
študijných programov („prevzaté predmety“), nesú zodpovednosť príslušné HOZŠP 
týchto programov.  

(8) Za predmety z iných odborných sekcií pripravené a realizované pre konkrétny študijný 
program („originálne“ predmety realizované výlučne pre tento ŠP) nesú zodpovednosť 
učitelia predmetu a ich priami nadriadení v súčinnosti s HOZŠP. HOZŠP, ktorý prevzatý 
predmet zaradí do svojho študijného plánu, kontaktuje v prípade potreby zmien HOZŠP 
za študijný program prevzatého predmetu, prípadne učiteľov predmetu a ich priamych 
nadriadených v prípade originálneho predmetu. Ak HZŠOP požaduje alebo navrhuje 
akékoľvek zmeny v prípade prevzatého alebo originálneho predmetu z iného študijného 
programu, má povinnosť konzultovať tieto požiadavky s učiteľmi predmetu a s HOZŠP 
dotknutého študijného programu, resp. vedúcimi pracovísk, ktorých učitelia predmet 
zabezpečujú. 

(9) HOZŠP majú povinnosť a zodpovednosť na ročnej báze sa informovať u ostatných 
HOZŠP, či predmety preberané do študijných plánov neboli zmenené.  

(10) HOZŠP je ako tvorivý pracovník organizačne zaradený do pracoviska (katedry/ústavu) 
v zmysle aktuálne platného organizačného poriadku a organizačnej štruktúry PriF UK.  

(11) Prípravu, návrhy úprav, monitoring  predmetov štúdia  a iné zmeny komunikuje HOZŠP 
s príslušnými vedúcimi pracovísk („zabezpečujúce pracoviská“), na ktorých organizačne 
pôsobia učitelia predmetov.  

(12) Návrhy na úpravu predmetov HOZŠP musí vopred konzultovať a riešiť v súčinnosti 
s príslušným vedúcim zabezpečujúceho pracoviska (pre daný predmet), prípadne 
s vedúcimi pracovísk, ktorých učitelia sa na predmete podieľajú v prípade predmetov 
s väčších počtom učiteľov z viacerých pracovísk. Zásadnejšie zmeny v predmetoch, 
ktoré budú prerokúvané v príslušnej Rade študijných programov, musia obsahovať aj 
stanovisko vedúceho pracoviska (pracovísk), z ktorého sú učitelia predmetu.  

(13) HOZŠP má právo žiadať organizačnú, materiálnu a finančnú podporu od vedúcich 
pracovísk, pod ktoré spadajú predmety zaradené do študijného plánu. V prípade potreby 
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a v špecifických situáciách je nevyhnutná bližšia dohoda v príslušnej rade študijných 
programov. V prípade požiadaviek do inej odbornej sekcie, sa HOZŠP môže priamo 
obrátiť na predsedu rady študijných programov, ktorý je členom vedenia PriF UK. 
V prípade Rady učiteľských študijných programov sa obracia jej predseda priamo na 
dekana PriF UK.  

(14) HOZŠP sa riadi príslušnou legislatívou UK (najmä Pravidlá zberu, analýzy a používania 
informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu Vnútorný 
predpis VSK č. 23/2021 Pätnásta časť), ktorá upravuje priebežný monitoring študijných 
programov, a raz za stanovené obdobie (raz ročne resp. raz za študijný cyklus programu) 
pripraví predpísanú analytickú správu a odpočet pre pre-schválenie študijného 
programu pre nasledujúci rok resp. nasledujúci študijný cyklus. 

(15) HOZŠP koordinuje zapojenie študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných 
strán do monitorovania študijného programu a návrhu prípadných úprav. 

(16) HOZŠP informuje o všetkých zásadných skutočnostiach a pripravovaných zmenách 
príslušných vedúcich pracovísk, a prihliada na ich stanoviská v rozhodovacích procesoch, 
týkajúcich sa študijného programu, za ktorý HOZŠP nesie zodpovednosť.  
  

 

Čl. 3 
Záverečné  ustanovenia 

(1) Tento vnútorný predpis PriF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
Akademickým senátom PriF UK dňa 28.01.2022. 

 
V Bratislave 28.01. 2022   

 
 

 
 
 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

         dekan PriF UK predseda AS PriF UK 

 
 

 


