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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  08.12.2017 

Zá p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 29. 11. 2017 

 

Začiatok zasadnutia:   16.15 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. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK.  

3. Informácia o príprave Štipendijného poriadku UK.  

4. Rôzne.  

4.1  Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS 2017/2018.  

5. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Právnej komisie otvoril podpredseda komisie Bc. Filip Vincent, 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.  

 

Podpredseda komisie konštatoval, že komisia zatiaľ nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia 

bolo z celkového počtu 15 členov komisie prítomných 7 členov). Podpredseda komisie následne 

prítomných informoval o skutočnosti, že v krátkej dobe sa na zasadnutie dostaví predseda komisie 

a následne udelil slovo prodekanke FMFI UK RNDr. Kristíne Rostás, PhD., ktorá odprezentovala 

prítomným návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. Následne sa na rokovanie dostavili 

člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. a predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorému 

podpredseda komisie odovzdal vedenie rokovania komisie a komisia sa zároveň predmetnými 

príchodmi stala uznášaniaschopnou.  

 

Predseda komisie následne prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 
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komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala 

podľa programu uvedeného na pozvánke. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu rokovania. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto predseda 

komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok 

č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Informácia o príprave Štipendijného poriadku UK 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu.  

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. mala pripomienku k zneniu čl. 6 ods. 6 návrhu 

Štipendijného poriadku UK a navrhla predmetné ustanovenie upraviť takým spôsobom, aby bolo 

zrozumiteľnejšie. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. vysvetlil prítomným, čo je obsahom 

ustanovenia čl. 6 ods. 6 návrhu Štipendijného poriadku UK. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. prítomných informoval o tom, že ak Štipendijný poriadok 

UK bude schválený AS UK, tak bude musieť byť podrobovaný smerom do budúcnosti pravidelnej 

kontrole z toho dôvodu, že dochádza často k zmene legislatívy, s ktorou musí byť Štipendijný poriadok 

UK v súlade. Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc sa opýtal, čo sa môže v predmetnej legislatíve zmeniť, 

prečo by bolo nutné novelizovať Štipendijný poriadok UK. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, 

PhD. odpovedal, že napr. do roku 2015 bolo možné prenášať nevyčerpané finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu účelovo poskytnuté na motivačné štipendiá do nasledujúceho obdobia, ale od roku 

2016 to už možné nie je.  

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne navrhol zmeniť čl. 6 ods. 6 návrhu 

Štipendijného poriadku UK na nasledovné znenie: „Odborové motivačné štipendium sa vypláca 15 % 

študentov určeného študijného odboru na fakulte na základe príslušného poradovníka.“. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. prítomných oboznámil s obsahom ustanovenia čl. 7 ods. 7 

návrhu Štipendijného poriadku UK, a teda akým spôsobom sa počíta prospechové motivačné 
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štipendium podľa návrhu Štipendijného poriadku UK.  

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. prítomných informoval o pripomienkach k návrhu 

Štipendijného poriadku UK, ktoré boli prednesené na rokovaní Pedagogickej a vedeckej komisie 

AS UK. Jednalo sa najmä o:  

 zrušenie priznávania prospechového motivačného štipendia študentom prvého roka štúdia 

bakalárskeho stupňa za výsledky dosiahnuté v zimnom semestri akademického roka; 

 zrušenie priznávania prospechového motivačného štipendia študentom prvého roka štúdia 

magisterského stupňa za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom akademickom roku, ak 

študovali na bakalárskom štúdiu mimo UK; 

 zrušenie nemožnosti priznávať prospechové motivačné štipendium študentovi, ktorý mal 

v predchádzajúcom akademickom prerušené štúdium. 

 

Následne medzi členmi komisie prebehla diskusia k predmetným pripomienkam Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK a k otázke, či je právne možné vyplácať štipendiá doktorandom 

z finančných prostriedkov určených na riešenie grantov a z bežnej neúčelovej dotácie zo štátneho 

rozpočtu.  

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2:  

Právna komisia Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o príprave návrhu 

Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave a odporúča do predmetného návrhu 

zapracovať nasledujúce pripomienky:  

I. upraviť čl. 6 ods. 6 návrhu Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave na 

nasledujúce znenie: „Odborové motivačné štipendium sa vypláca 15 % študentov určeného 

študijného odboru na fakulte na základe príslušného poradovníka.“;  

II. vypustiť čl. 7 ods. 2, čl. 7 ods. 3 písm. a), čl. 7 ods. 4 písm. a) a čl. 7 ods. 5 písm. a) z návrhu 

Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Predseda komisie prítomných informoval o obsahu návrhu Harmonogramu zasadnutí pléna, 

predsedníctva a komisií AS UK v letnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k predmetnému návrhu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto 

predseda komisie predniesol návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 3:  

Právna komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Harmonogram zasadnutí pléna, 

predsedníctva a komisií Akademického senátu UK počas letného semestra akademického roku 

2017/2018. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa už nikto ďalší neprihlásil. 

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. poďakoval členom 

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  17.00 hod. 

 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


