
Zápisnica zo zasadnutia Právnej komisie AS UK zo dňa 14.06.2017 

 

 

Prítomní: 8 členov komisie podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

      

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Lekárskej fakulty 

3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 

4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

5. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 Bod 1:   Otvorenie zasadnutia 

 Predsedníčka Právnej komisie AS UK privítala prítomných a otvorila zasadnutie 

o 15.30. Komisia bola uznášaniaschopná a členovia sa zhodli, že prerokujú predložené 

materiály v poradí, ako sú uvedené v pozvánke. Žiadny z členov komisie nemal návrhy na 

doplnenie programu. 

 

 

Bod 2:    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského  

               v Bratislave, Lekárskej fakulty 

Predsedníčka komisie otvorila diskusiu k predloženému materiálu a požiadala členov komisie 

o prípadné pripomienky. Nakoľko žiadny z členov komisie nevzniesol k predloženému 

materiálu pripomienku, dala hlasovať o tomto uznesení č. 1: 

 

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.“ 

 Výsledky hlasovania:            Za – 8  

PROTI – 0 



ZDRŽAL SA – 0 

Predsedníčka Právnej komisie konštatovala prijatie uznesenia č. 1. 

 

V rámci tohto bodu programu   Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie so 

skutočnosťou, že na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

nenašla zverejnený predchádzajúci Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku a preto dala hlasovať 

o uznesení č. 2: 

„ Právna komisia odporúča Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte zverejniť 

na svojom webovom sídle Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Lekárskej fakulty a aj úplné znenie tohto vnútorného predpisu v znení všetkých 

troch dodatkov.“ 

Výsledky hlasovania:            Za – 8  

PROTI – 0 

ZDRŽAL SA – 0 

Predsedníčka Právnej komisie konštatovala prijatie uznesenia č. 2. 

 

 

Bod 3:    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského  

              v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 

Predsedníčka komisie AS UK v Bratislave otvorila diskusiu k predloženému materiálu 

a požiadala členov komisie o prípadné pripomienky.  

Nakoľko žiadny z členov komisie nevzniesol k predloženému materiálu pripomienku, dala 

hlasovať o tomto uznesení č. 3: 

 

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť  Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulty.“ 

 Výsledky hlasovania:            Za – 8  

PROTI – 0 

ZDRŽAL SA – 0 

Predsedníčka Právnej komisie konštatovala prijatie uznesenia č. 3. 

 

 

Bod 4:    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského  



   v Bratislave, Právnickej fakulty 

Predsedníčka komisie AS UK v Bratislave otvorila diskusiu k predloženému materiálu 

a požiadala členov komisie o prípadné pripomienky. Nakoľko žiadny z členov komisie 

nevzniesol k predloženému materiálu pripomienku, dala hlasovať o tomto uznesení č. 4: 

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť  Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 Výsledky hlasovania:            Za – 8  

PROTI – 0 

ZDRŽAL SA – 0 

Predsedníčka Právnej komisie konštatovala prijatie uznesenia č. 4. 

 

 

Bod 5:    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov 

Predsedníčka komisie AS UK v Bratislave otvorila diskusiu k predloženému materiálu 

a požiadala členov komisie o prípadné pripomienky. V rámci diskusie predniesla 

Predsedníčka komisie písomnú pripomienku pani Prof. Adamicovej v znení: „S dodatkom do 

disciplinárneho poriadku sa nemôžem stotožniť, pretože mi tam chýba odsek, ktorý bude 

podobne, ako ostatné odsudzovať aj problém u nás dlho pretrvajúcej totalitnej strany a to 

KSS. Pri bode g, h, i., j., k., chýba odsúdenie jej 40 ročného devastovania našich zemí!“ 

K pripomienke sa vyjadril pán prorektor Števček, ktorý sa s ňou stotožnil, ale zároveň 

uviedol, že aj táto situácia je v predmetnom dodatku podľa jeho názoru riešená dostatočne, 

keď je odsúdené verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha 

o ospravedlnenie zločinov založených na komunistickej ideológii a nebolo by vhodné 

výslovne uvádzať konkrétnu stranu KSS, s čím súhlasili aj ostatní členovia komisie. 

Nakoľko žiadny iný  člen komisie už nevzniesol k predloženému materiálu pripomienku, dala 

hlasovať o tomto uznesení č. 5: 

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť  Dodatku č. 1 k Disciplinárnemu 

poriadku UK pre študentov.“ 

 Výsledky hlasovania:            Za – 8  

PROTI – 0 

ZDRŽAL SA – 0 

Predsedníčka Právnej komisie konštatovala prijatie uznesenia č. 5. 

 

 



 

 

Bod 6:    Rôzne 

 

 V bode rôzne vyzvala Predsedníčka komisie všetkých prítomných členov, aby sa 

vyjadrili k návrhu harmonogramu zasadnutí komisií na ZS akademického roku 2017/2018. 

Mgr. Šmelková navrhla zvážiť väčší časový rozstup medzi zasadnutiami jednotlivých komisií, 

nakoľko nie je výnimkou, že senátori sú členmi viacerých komisií a pri prekrývaní sa 

zasadnutí komisií sa nemôžu plnohodnotne zúčastniť zasadnutia vo všetkých komisiách, 

ktorých sú členmi. Predsedníčka komisie k tomu uviedla, že s jej názorom súhlasí, ale Právna 

komisia zasadá ako posledná o 15.30 a posúvať jej zasadnutie na neskoršiu hodinu už nie je 

vhodné, nakoľko nie je výnimkou, že zasadnutie komisie pri veľkom počte predložených 

materiálov trvá dve a viac hodín. Z tohto dôvodu by bolo vhodné posunúť zasadnutia iných 

komisií, možno aj do dopoludňajších hodín. S takýmto návrhom súhlasili všetci prítomní 

členovia. 

   

Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie, aby predložili ďalšie pripomienky 

alebo návrhy v tomto bode programu, avšak žiadny z prítomných členov komisie už 

pripomienky ani návrhy nemal. Diskusia bola následne ukončená a predsedníčka komisie 

uzavrela zasadnutie Právnej komisie AS UK o 17.10 hod.. 

 

 

 

V Bratislave 21.06.2017 

 

       __________________________ 

       Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

                predsedníčka komisie 

 

 

 


