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Postavenie fakúlt, orgánov, samosprávna pôsobnosť fakulty 
 

Do 24.4.2022 
 
Ak sa vysoká škola člení na fakulty, vykonávajú 
fakulty samosprávnu pôsobnosť verejnej vysokej 
školy v rozsahu ustanovenom v § 23. 
 
§ 23:  
Orgány akademickej samosprávy fakulty majú 
právo v mene VVŠ rozhodovať alebo konať v 
nasledovných veciach patriacich do 
samosprávnej pôsobnosti VŠ:  

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na 
štúdium a rozhodovanie v prijímacom 
konaní na študijné programy 
uskutočňované na fakulte,  

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,  

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie 
pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a 
za podmienok určených v štatúte 
verejnej vysokej školy,  

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti 
podľa pravidiel určených v štatúte 
verejnej vysokej školy,  

f) spolupráca s inými vysokými školami, 
právnickými osobami a fyzickými 
osobami, a to aj so zahraničnými, v 
oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí ....  

 
Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí: 

a) vnútorná organizácia fakulty, 
b) určovanie počtu prijímaných 

uchádzačov,  
c) organizácia štúdia v súlade so študijným 

poriadkom, 
d) určovanie zamerania a organizovanie 

výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 
ďalšej tvorivej činnosti,  

e) určovanie počtu a štruktúry pracovných 
miest zamestnancov,  

f) voľba členov orgánov akademickej 
samosprávy fakulty, 

Od 25.4.2022 
 
Ak sa vysoká škola člení na fakulty, vykonávajú 
fakulty samosprávnu pôsobnosť verejnej vysokej 
školy v rozsahu určenom štatútom VVŠ. 
 
 
 
 
Rozsah pôsobnosti fakulty, jej ďalšie orgány, ak 
ich verejná vysoká škola zriadi, a pôsobnosť 
orgánov fakulty určí VVŠ štatútom.  Ak sa 
zriaďujú ďalšie orgány fakulty, štatút VVŠ určí, 
ktoré z nich sú samosprávne orgány fakulty. 
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g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a 
aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta 
pôsobí, 

h) nakladanie s finančnými prostriedkami 
pridelenými fakulte vysokou školou a s 
finančnými prostriedkami, ktoré fakulta 
inak získala na plnenie svojich úloh... 

 
Orgány akademickej samosprávy fakulty: 

a) akademický senát fakulty, 
b) dekan, 
c) vedecká rada fakulty, umelecká rada 

fakulty alebo vedecká a umelecká rada 
fakulty),  

d) disciplinárna komisia fakulty pre 
študentov. 

 

Akademická obec fakulty 
základ akademickej samosprávy fakulty; volí a 
odvoláva členov akademického senátu fakulty.  
Tvoria ju vysokoškolskí učitelia a výskumní 
pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou 
školou v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci 
zaradení na fakulte a študenti zapísaní na 
študijných programoch uskutočňovaných na 
fakulte. 
 

Akademický senát fakulty + pôsobnosť 
AS - samosprávny zastupiteľský orgán fakulty, 
min. 11 členov, z čoho min. 1/3 študenti.  
Členovia volení v tajných voľbách; funkcia člena 
nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 
dekana, prodekana, kvestora a tajomníka 
fakulty. Funkčné obdobie členov AS fakulty max. 
4 roky. 
 
AS fakulty - pôsobnosť: 
- schvaľuje na návrh dekana / predsedu AS 

vnútorné predpisy fakulty,  
- volí kandidáta na dekana, príp. navrhuje 

odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh 
rektora na odvolanie dekana,  

- schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a 
odvolanie prodekanov, 

- schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a 
odvolanie členov VR fakulty, 

- schvaľuje návrh rozpočtu fakulty + kontroluje 
nakladanie s $$ fakulty,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Orgány akademickej samosprávy fakulty, ich 
kreácia, úlohy a  pôsobnosť podľa novej úpravy 
v plnej miere definuje výlučne štatút VVŠ ! 
 
 
 
 
 
 

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí 
učitelia a výskumní pracovníci zaradení na 
fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 
ďalší zamestnanci zaradení na fakulte a študenti 
zapísaní na študijných programoch 
uskutočňovaných na fakulte. 
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- schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, 
výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej 
tvorivej činnosti fakulty,  

- schvaľuje výročnú správu o činnosti + o 
hospodárení fakulty,  

- schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na 
štúdium,  

- vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, 
zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie 
pracovísk fakulty,  

- vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným 
predpisom pred ich predložením VR fakulty,  

- volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,  
- raz za rok podáva akademickej obci fakulty 

správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 
webovom sídle vysokej školy min. na 4 roky,  

- vyjadruje sa k návrhom rektora 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 AS VVŠ,  

- ďalšie úlohy. 
 
 

Dekan 
Dekan - predstaviteľ fakulty, riadi ju, zastupuje a 
koná v jej veciach. Je v pracovnom pomere s VŠ 
so zaradením na fakulte, ktorú riadi; skončenie 
pracovného pomeru je podmienené 
predchádzajúcim skončením výkonu funkcie 
dekana. Za svoju činnosť zodpovedá AS fakulty;  
rektorovi zodpovedá za svoju činnosť vo veciach, 
v ktorých koná v mene vysokej školy, za 
hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu.  
 
Vymenúva a odvoláva ho na návrh AS fakulty 
rektor. Funkčné obdobie je 4 roky.  
 
Predkladá AS fakulty na schválenie návrh 
rozpočtu fakulty. 
 
Zastupujú ho v ním určenom rozsahu prodekani; 
tých vymenúva a odvoláva po schválení AS 
fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je 4 
roky.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan   
Dekan - riadi fakultu; vymenúva ho na štvorročné 
funkčné obdobie a odvoláva ho rektor. Je v 
pracovnom pomere s VŠ so zaradením na 
fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného 
pomeru je podmienené predchádzajúcim 
skončením výkonu funkcie dekana. Na jednej 
fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu 
dekana najviac v 2 po sebe nasledujúcich 
funkčných obdobiach.  
 
Rektor menuje dekana na základe výberového 
konania (príp. ak tak určí štatút VVŠ, na základe 
voľby.  
Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana 
vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje VVŠ; vyhlasuje 
sa v SJ a v AJ na webe VVŠ a na webe určenom 
ministerstvom školstva najneskôr 120 dní pred 
uplynutím funkčného obdobia dekana. Výberová 
komisia pre výberové konanie na obsadenie 
funkcie dekana má 7 členov (z toho 3 volí a 
odvoláva kolektívny samosprávny orgán fakulty 
so zastúpením študentov; 2 vymenúva a 
odvoláva rektor, 1 volí a odvoláva AS VVŠ a 1 
vymenúva a odvoláva SR VVŠ).  
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Vedecká rada fakulty + pôsobnosť: 
Členov VR fakulty vymenúva a odvoláva so 
súhlasom AS fakulty dekan; ich funkčné obdobie 
je 4 roky. Členmi VR fakulty sú významní 
odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú 
alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Min. 1/4 a max. 1/3 
jej členov tvoria osoby, ktoré nie sú členmi 
akademickej obce VVŠ, ktorej je fakulta 
súčasťou. Predsedom VR fakulty je dekan. 
 
VR fakulty – pôsobnosť: 

- prerokúva dlhodobý zámer fakulty,  
- na návrh dekana po prerokovaní AS fakulty 

schvaľuje vnútorné predpisy,  
- hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty 

vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 
techniky alebo umenia,  

- schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú 
právo skúšať na štátnych skúškach; schvaľuje 
školiteľov na doktorandské štúdium,  

- prerokúva a predkladá VR VVŠ kritériá na 
získanie titulu docent a titulu profesor,  

- prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ 
a rozhoduje o ich výsledku, 

- prerokúva a predkladá VR VVŠ návrhy na 
vymenovanie profesorov,  

- prerokúva a predkladá VR VVŠ všeobecné 
kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 
docentov na fakulte,  

- prerokúva a predkladá VR VVŠ konkrétne 
podmienky výberového konania na 
obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

Rektor pri menovaní dekana uzatvára zmluvu 
o výkone funkcie, ktorá obsahuje merateľné 
ukazovatele na účel zvyšovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného 
fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej alebo 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a 
ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého zámeru 
verejnej vysokej školy. 
 
Prodekani nie sú v aktuálnej úprave riešení; tým, 
ktorých funkčné obdobie začalo plynúť podľa 
predpisov účinných do 24.4.2022, uplynie ich 
obdobie dňom uplynutia funkčného obdobia 
príslušného dekana.  
 
 
 
 
 
Ak sa štatútom verejnej vysokej školy zriaďujú 
kolektívne samosprávne orgány fakulty, 
najmenej jednu tretinu ich členov tvoria študenti 
fakulty.  
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-  prerokúva a predkladá VR VVŠ návrhy 
dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 
profesorov,  

- schvaľuje na návrh predsedu VRy fakulty 
rokovací poriadok VR fakulty,  

- plní ďalšie úlohy. 
 
Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej 
predloží predseda VR fakulty. 
 
 

Disciplinárna komisia fakulty  
DK fakulty prerokúva disciplinárne priestupky 
študentov zapísaných v študijnom programe 
uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh 
na rozhodnutie dekanovi. Jej činnosť sa riadi 
rokovacím poriadkom DK fakulty. 
Členov DK fakulty a jej predsedu po schválení AS 
fakulty vymenúva dekan; polovicu členov tejto 
komisie tvoria študenti.  
 
 

Vedúci zamestnanci fakulty: 
- tajomník fakulty:  zabezpečuje hospodársky 

a administratívny chod fakulty; je 
podriadený priamo dekanovi, 

- vedúci pracovísk a účelových zariadení 
fakulty.  

 
Funkcie obsadzované výberovým konaním, jeho 
spôsob určí pracovný poriadok fakulty alebo 
pracovný poriadok VVŠ, ak sa ním fakulta riadi.  
 
 

Vnútorné predpisy fakulty: 
Upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej 
samosprávnej pôsobnosti, a jej vzťah k VVŠ.  
 
Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: 

- štatút fakulty, 
- organizačný poriadok fakulty, 
- zásady volieb do AS fakulty, 
- rokovací poriadok AS fakulty, 
- rokovací poriadok VR fakulty, 
- predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém 

VŠ v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje 
vnútorný systém VŠ,  

- ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút 
fakulty. 
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Okrem horeuvedených, fakulta ďalej vydáva aj 
tieto vnútorné predpisy (robí tak v prípade, ak 
rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť predpisy VVŠ): 

- študijný poriadok fakulty,  
- pracovný poriadok fakulty,  
- štipendijný poriadok fakulty,  
- disciplinárny poriadok fakulty pre 

študentov,  
- rokovací poriadok disciplinárnej komisie 

fakulty.  
 
Štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný 
poriadok podliehajú schváleniu AS VVŠ a 
nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS VVŠ. 
Ostatné vnútorné predpisy okrem rokovacieho 
poriadku VR fakulty nadobúdajú platnosť ich 
schválením v AS fakulty. Rokovací poriadok VR 
fakulty nadobúda platnosť jeho schválením vo 
VR fakulty. 
 

 

 
 

Extras (o.i.): 
 

- Od 25.4.2022 sa vnútorným predpisom VVŠ stali aj zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia 
návrhu na odvolanie rektora (podľa pôvodnej úpravy boli tieto zásady súčasťou štatútu VVŠ); 
 

- V štatúte VVŠ by podľa aktuálnej úpravy mal byť o.i. zahrnutý aj postup pri schvaľovaní 
vnútorného systému – a to tak, aby ho schvaľoval orgán VŠ, ktorého členmi sú študenti; 

 
- V štatúte VVŠ je nevyhnutné zohľadniť novú úpravu:  

Pôvodná: ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy vrátane podmienok, za 
ktorých je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať pôsobnosť 
akademického senátu fakulty, najmä ak akademický senát fakulty koná v rozpore so zákonmi, 
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi vysokej školy 
alebo fakulty, ak akademický senát fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v 
rozpore s týmto zákonom alebo vnútornými predpismi fakulty, alebo ak zloženie 
akademického senátu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom alebo 
s vnútornými predpismi fakulty.  
 
Nová: ustanovenia o orgánoch verejnej vysokej školy a systéme akademickej samosprávy, 
vrátane podmienok, za ktorých sú kolektívne orgány verejnej vysokej školy oprávnené 
vykonávať pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty, najmä ak kolektívny orgán fakulty koná v 
rozpore s právnymi predpismi, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s 
vnútornými predpismi fakulty, ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, 
ktoré je v rozpore s týmto zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s 
vnútornými predpismi fakulty, alebo ak zloženie kolektívneho orgánu fakulty nie je možné z 
objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy 
alebo s vnútornými predpismi fakulty.  
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- Výnosom VVŠ sa popri pôvodných stali aj výnosy z podnikateľskej činnosti VVŠ; 
 

- Úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy plní výlučne 
správna rada VVŠ (do 24.4.2022 AS VVŠ; v špecifických prípadoch potreboval AS aj súhlas SR 
VVŠ); 
 

- Pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je VVŠ povinná 
previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet VVŠ vedený v 
Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z predaja tohto majetku môže VVŠ použiť len na účel 
a v rozsahu určenom správnou radou VVŠ; 

 

- VVŠ sa člení okrem pôvodných súčastí (fakulty; iné pedagogické, výskumné, vývojové, 
umelecké, hospodársko-správne a informačné pracoviská; účelové zariadenia) aj na iné súčasti 
určené štatútom. Súčasti VVŠ zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje 
rektor so súhlasom AS VVŠ a po vyjadrení SR VVŠ; to platí aj ak ide o zmenu názvu alebo o 
zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy; 
 

- Zrušené periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠ; 
 

- Financovanie: zmluva o poskytovaní dotácií okrem pôvodných náležitostí obsahuje aj 
merateľné ukazovatele na účel napĺňania poslania VŠ na obdobie 3 rokov zostavené v súlade s 
metodikou a podľa tematických okruhov uvedených v dlhodobom zámere ministerstva 
školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť 
vysokých škôl, ktorých plnenie je podmienkou poskytnutia dotácie.  
 
Ďalej k financovaniu doplnené: 
Ministerstvo školstva môže poskytnúť VVŠ finančné prostriedky, ktorými podporí zlúčenie VVŠ 
alebo splynutie VVŠ, alebo vytvorenie konzorcií vysokých škôl. 
VVŠ po schválení metodiky rozpisu dotácie na súčasti VVŠ a rozpisu dotácie z kapitoly 
ministerstva školstva na súčasti VVŠ zverejňuje metodiku rozpisu dotácie na súčasti VVŠ a 
rozpis dotácie na súčasti VVŠ na svojom webovom sídle. VVŠ poskytuje každoročne do 31. 
augusta ministerstvu školstva vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sú 
obsahom zmluvy o poskytnutí dotácie za predchádzajúci kalendárny rok a ministerstvo školstva 
ho po overení jeho správnosti zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. decembra. 
 
 
 

    


