
Záznam zo zasadnutia Právnej komisie AS UK zo dňa 01.03.2017 

 

 
Prítomní: 6 členov komisie podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

 
 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 k  vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací    
     poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

             3. Rôzne 
 
 Bod 1:   Otvorenie zasadnutia 
 Predsedníčka Právnej komisie AS UK privítala prítomných a otvorila zasadnutie 
o 12.00. Aj napriek tomu, že komisia nebola uznášaniaschopná, členovia sa zhodli, že 
prerokujú predložený materiál a prijmú k nemu odporúčania. 
 
Bod 2:    Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 k  vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací    

   poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 
 
a) Predsedníčka Právnej komisie AS UK v Bratislave vyzvala spracovateľa materiálu Dr. 

Kysela o zdôvodnenie navrhovaných zmien predloženého materiálu. Dr. Kysel v súlade 
s dôvodovou správou zdôraznil potrebu novelizácie predmetných ustanovení 
Rokovacieho poriadku. Najväčšia pozornosť sa venovala zlúčeniu Pedagogickej 
a Vedeckej komisie a špecifikácii náplne činnosti tejto komisie. Prof. Adamicová 
zdôraznila, že si pamätá doby, keď boli obe tieto komisie plne vyťažené a zasadali 
pomerne často, ale chápe, že v súčasnosti vznikla potreba zlúčenia, ktorá podľa nej 
nebráni tomu, aby sa v budúcnosti pri zmene vyťaženia komisie opätovne nezvažovalo 
rozdelenie. Mgr. Šmelková uviedla, že podľa jej názoru by bolo vhodné ponechať 
v náplni činnosti spojenej Pedagogickej a vedeckej komisie aj možnosť komisie 
vyjadrovať sa k deleniu prostriedkov UK, pričom ale navrhla, aby tento bod náplne 
komisie znel: „vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určeným na vedu a vzdelávanie 
a spolufinancovanie vedeckých projektov“. Ostatní členovia komisie s návrhom 
doplnenia novelizačného bodu 29 súhlasili s tým, že by bolo vhodné ponechať v náplni 
komisie aj: “sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju 
porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí” 
a „prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie”. 
Tieto pripomienky si spracovateľ materiálu osvojil. Členovia komisie sa ešte vyjadrili, že 
pri voľbe podpredsedu komisie by sa mala uplatňovať tajná voľba a kandidát by mal byť 
navrhovaný predsedom komisie. Zároveň sa členovia komisie zhodli, že nie je dôvod na 
povinné zriaďovanie tejto funkcie v každej komisii. 

 V diskusii vystúpila predsedníčka Právnej komisie s týmito pripomienkami: 
 

1. Navrhla zmenu znenia čl. 10 ods. 8 písm. g) takto: 
„Čl. 10 ods. 8 písm. g) znie: ak sa člen bez vážneho dôvodu alebo bez 
predchádzajúceho dôvodného ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe zasadnutia 
komisie“ 

2. Navrhla zmenu čl. 40 ods. 11 takto: 
„ V čl. 40 ods. 11 v poslednej vete sa číslice 2 až 6 menia na 2 a 3“ 



3. Vyjadrila nesúhlas s odôvodnením potreby zavádzať nové body programu 
v novelizačnom bode 38, ktoré boli odôvodnené tým, že vzhľadom na časový aspekt 
zasadnutí AS UK vystúpenie reprezentantov RVŠ, ŠRVŠ a študentskej časti AS UK 
v bode „Rôzne“ im neposkytuje adekvátny priestor.  

 
S pripomienkou č. 1 a 2 spracovateľ materiálu, ako aj členovia komisie súhlasili a spracovateľ 
materiálu si ich aj osvojil. 

 
Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie, aby predložili ďalšie pripomienky 

k predloženému materiálu, avšak žiadny z prítomných členov komisie už pripomienky nemal. 
Diskusia bola následne ukončená a predsedníčka komisie uzavrela zasadnutie Právnej komisie 
o 13.10 hod.. 

 
 
 
V Bratislave 02.03.2017 
 
       __________________________ 
       Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 
                predsedníčka komisie 

 
 

 


