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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  27.10.2017 

Zá p i s n i c a  
z 10. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 11. 10. 2017 

 
Začiatok zasadnutia:   16.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:   miestnosť č. 326 – klub dekana PraF UK  

(Stará budova, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie návrhu Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, RÍMSKOKATOLÍCKEJ 
CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY. 

3. Záver. 

Zasadnutie viedol predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 
Bod č. 1: Otvorenie 
 
Zasadnutie Právnej komisie otvoril predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorý privítal 
prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. Následne prečítal 
mená členov komisie a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.  
 
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo 
z celkového počtu 15 členov komisie prítomných 10 členov).  
 
Predseda komisie následne navrhol do programu zasadnutia komisie oproti návrhu programu 
uvedeného na pozvánke doplniť tri nové body, čiže podal návrh na schválenie programu 
v nasledujúcom znení: 
 
„1. Otvorenie.  

2. Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK.  

3. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK.  
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4. Prerokovanie návrhu Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, RÍMSKOKATOLÍCKEJ 
CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY.  

5. Rôzne. 

6. Záver.“ 

 

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda komisie nechal 
hlasovať o zmene programu v zmysle čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK:  

Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje program: 

„1. Otvorenie.  

2. Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK.  

3. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK.  

4. Prerokovanie návrhu Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, RÍMSKOKATOLÍCKEJ 
CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY.  

5. Rôzne. 

6. Záver.“ 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 10 6 10 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že zmenený program zasadnutia bol schválený. 

 

Bod č. 2:       Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK 

 

Predseda komisie podal návrh na zvolenie člena komisie Bc. Filipa Vincenta do funkcie podpredsedu 
Právnej komisie AS UK, keďže funkcia podpredsedu komisie nie je obsadená. Člen komisie Bc. Filip 
Vincent s kandidatúrou súhlasil. 
 
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č.1: 
Právna komisia Akademického senátu UK volí Bc. Filipa Vincenta do funkcie podpredsedu Právnej 
komisie Akademického senátu UK.  
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 6 9 0 1 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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Bod č. 3: Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 
 
Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu.  
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predstavila návrh Dodatku č. 3 
k Štipendijnému poriadku UK. Skonštatovala, že predmetný návrh dodatku bol pripravený za účelom 
toho, aby sa umožnilo vyplácanie štipendií doktorandom z prostriedkov štátneho rozpočtu účelovo 
viazaných na vyplácanie motivačných štipendií, pretože UK za uplynulé roky vracala štátu veľké 
množstvo nevyčerpaných účelovo viazaných prostriedkov na vyplácanie motivačných štipendií. 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o tom, že motivačné 
štipendiá doktorandom z prostriedkov štátneho rozpočtu vypláca napr. Slovenská technická univerzita 
v Bratislave. 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prítomných informovala o tom , že 
na zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK bol prezentovaný návrh na vypustenie 
ustanovenia čl. 8 ods. 2 písm. b) z účinného Štipendijného poriadku UK, pretože predmetný počet 54 
kreditov časť študentov nedosiahne v poslednom roku bakalárskeho stupňa štúdia na niektorých 
fakultách UK.  
 
Predseda komisie informoval prítomných o stanovisku Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK, ktoré na základe interpretácie Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 
vysokým školám na rok 2017 neodporučilo schváliť ustanovenie dodatku, ktoré bude umožňovať 
vyplácanie motivačných štipendií doktorandom z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc sprostredkoval informáciu od predsedu Rady vysokých škôl doc. 
RNDr. Martina Putalu, PhD., že Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2017 sa dá považovať iba za návrh rozdelenia financií a je problematická otázka jej 
interpretácie. 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že žiadny účinný 
všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje vyplácať motivačné štipendiá doktorandom 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
Členka komisie Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že by bolo vhodné osloviť Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a požiadať ho o stanovisko, či je možné 
vyplácať motivačné štipendiá doktorandom z prostriedkov štátneho rozpočtu. Mgr. Petronela 
Luprichová, PhD. sa následne opýtala, prečo UK vracala štátu veľké množstvo nevyčerpaných zdrojov 
účelovo viazaných na vyplácanie motivačných štipendií študentom. 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že Metodika rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám sa vypracúva na základe počtu študentov 
z predchádzajúceho akademického roka a počet študentov na UK má klesajúci trend, a preto vzniká 
prebytok predmetných zdrojov. Prorektorka zároveň prisľúbila, že zistí stanovisko Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k možnosti vyplácať motivačné štipendiá 
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doktorandom z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
Predseda komisie následne informoval o návrhu Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu 
UK doplniť do čl. 11 Štipendijného poriadku UK rámcové ustanovenie upravujúce poskytnutie 
sociálnej podpory študentom v prípade, ak ho nebude obsahovať štipendijný poriadok fakulty UK. 
 
Člen komisie Mgr. Róbert Zsembera navrhol smerom do budúcnosti, aby Oddelenie legislatívy 
a právnych služieb Rektorátu UK vypracovalo konkrétne znenie ustanovení, ktoré navrhuje doplniť do 
pripomienkovaných vnútorných predpisov. Tento názor podporila aj členka komisie Mgr. Petronela 
Luprichová, PhD. a prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. Predseda 
komisie uviedol, že predmetnú požiadavku bude tlmočiť Oddeleniu legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK. 
 
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2:  

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok 
č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pod podmienkou obdržania 
kladného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k možnosti 
vyplácať štipendiá pre študentov doktorandského stupňa štúdia z prostriedkov štátneho rozpočtu 
účelovo viazaných na vyplácanie štipendií študentom a po zapracovaní nasledovných pripomienok:  

I. doplniť do čl. 11 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave v znení 
Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 rámcové ustanovenie upravujúce proces poskytovania sociálnej 
podpory študentom a absolventom;  

II. zapracovať do Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave formálno-technické pripomienky Oddelenia legislatívy a právnych služieb 
Rektorátu UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 10 6 10 0 0 

 
Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
 
Bod č. 4: Prerokovanie návrhu Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY 
 
Predseda komisie prítomných informoval o pripomienkach tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, 
PhD., na ktorých zapracovaní ale nevyhnutne netrvá vzhľadom na komplikovanosť procesu 
schvaľovania predmetného vnútorného predpisu. 
 
Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že pripomienky tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, 
PhD. neovplyvňujú zásadným spôsobom fungovanie fakulty a pripomenul, že Oddelenie legislatívy 
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a právnych služieb Rektorátu UK odporučilo schváliť návrh predpisu v predloženom znení. 
 
 
Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3:  

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Štatút 
Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 10 6 10 0 0 

 
Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
 
Bod č. 5: Rôzne 
 
Predseda komisie prítomných informoval o návrhu Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch 
Akademického senátu UK. 
 
Člen komisie Mgr. Róbert Zsembera poukázal na navrhované znenie čl. 3 ods. 9 predmetného návrhu, 
keďže komisia nemusí vždy prijať unesenie ako meritórne rozhodnutie (napr. predmetný materiál len 
prerokuje). 
 
Predseda komisie navrhol zmeniť prvú vetu čl. 3 ods. 9 Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch 
Akademického senátu UK na nasledovné znenie: „Komisia prerokuje materiál a zaujme k nemu 

stanovisko.“. 
 
Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 4:  

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Zásady 
prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK po zapracovaní nasledujúcej 
pripomienky:  

I. zmeniť prvú vetu čl. 3 ods. 9 Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického 
senátu UK na nasledovné znenie: „Komisia prerokuje materiál a zaujme k nemu 
stanovisko“. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 10 6 10 0 0 

 
Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
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V rámci diskusie sa navrhla požiadavka na predĺženie lehoty na doručovanie pozvánky a materiálov na 
zasadnutie komisií Akademického senátu UK zo súčasných piatich dní na sedem dní. 
 
Členka komisie Mgr. Petronela Luprichová, PhD. navrhla, aby materiály na rokovanie komisie boli 
operatívne zverejňované na elektronickom úložisku po ich doručení tajomníkovi AS UK, pretože 
niekedy sú to komplikované materiály, ktoré si vyžadujú dlhý časový interval na ich preštudovanie. 
 
Predseda komisie prisľúbil túto otázku vyriešiť s tajomníkom AS UK RNDr. Róbertom Kyselom, PhD. 
 
Predseda komisie následne predniesol návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 5:  

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK zmeniť Rokovací 
poriadok Akademického senátu UK za účelom predĺženia lehoty na doručenie pozvánky a materiálov 
na zasadnutie komisií Akademického senátu UK zo súčasných piatich dní na sedem dní. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 10 6 10 0 0 

 
Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
 
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, čiže predseda komisie uzavrel rozpravu k bodu. 
 
Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. poďakoval členom 
komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  17.25 hod. 
 
Zapísal:  
Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 
 
 
 
 

 ................................................................. 

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


