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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  22.04.2018 

Zá p i s n i c a  

z 12. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 14.03.2018 

 

Začiatok zasadnutia:   16.05 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 Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018).  

3. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018).  

4. Rôzne.  

5. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Právnej komisie AS UK 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 skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 

8 členov z 15 členov komisie). 

 

Predseda komisie následne prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 

komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie 

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

nechal hlasovať o návrhu programu: 

Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje program:  

„1. Otvorenie.  

2. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018).  

3. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018).  
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4. Rôzne.  

5. Záver.“ 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018) 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu rokovania. 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predstavila návrh Dodatku č. 4 

k Štipendijnému poriadku UK (predmetný dodatok predstavuje najmä zapracovanie niektorých otázok 

do účinného Štipendijného poriadku UK, aby sa mohli aplikovať ešte v aktuálnom akademickom roku 

pred účinnosťou nového Štipendijného poriadku UK). Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. uviedla, že predmetný návrh upravuje najmä odosielanie financií určených na 

vyplácanie štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora priamo na 

fakulty UK. Zároveň sa poďakovala členom pracovnej skupiny, ktorí sa podieľali na tvorbe 

predmetného predpisu. 

 

Prácu predmetnej pracovnej skupiny ocenil aj prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. a predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok 

č. 4 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (účinnému do 31.08. 2018). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018) 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu.  

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predstavila hlavné zmeny v návrhu 

nového Štipendijného poriadku UK v porovnaní s doteraz platným znením. 
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Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol z čl. 20 návrhu Štipendijného poriadku UK 

vypustiť zverejňovanie mien a priezvisk študentov na webovom sídle a úradnej tabuli fakúlt UK 

z dôvodu porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. zároveň informoval, že Pedagogická a vedecká komisia 

AS UK navrhla úpravu znenia Štipendijného poriadku UK v otázke doktorandských štipendií 

vyplácaných z prostriedkov zahraničných darcov a doktorandských štipendií, na ktoré študentom 

prispievajú súkromné podniky.  

 

V rámci rozpravy sa dospelo k požiadavke na zmenu ustanovenia čl. 9 ods. 2 písm. h) návrhu 

Štipendijného poriadku UK (konkrétne doplnenie pôsobenia v orgánoch akademickej samosprávy 

fakulty alebo nimi zriadených poradných orgánoch ako dôvodu pre priznanie jednorazového štipendia 

z vlastných zdrojov UK). 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. po otázkach od členov komisie 

vysvetlila proces priznávania a vyplácania štipendií za vynikajúce diplomové práce a štipendiá za 

vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prítomným vysvetlila, že hlavná 

časť nastavenia kritérií pre priznávanie štipendií sa presúva na fakulty UK, pričom návrh Štipendijného 

poriadku UK ustanovuje len rámcovo povinnosť získať určitý počet kreditov ako podmienku pre 

priznanie prospechového štipendia.  

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či je možnosť reflektovať pri 

priznávaní štipendií skutočnosť, ak slovenskí študenti študujú v zahraničnom jazyku. Prorektorka UK 

pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že táto možnosť existuje. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. informoval, že Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

navrhla zmeniť znenie čl. 3 ods. 3 návrhu Štipendijného poriadku UK (konkrétne nahradiť slovné 

spojenie „zdravotné postihnutie“ slovným spojením „zdravotné znevýhodnenie“). Člen komisie Mgr. 

Róbert Zsembera upozornil, že predmetné slovné spojenia nie sú obsahovo identické a treba sa 

prioritne pri ich úprave riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc navrhol smerom do budúcnosti pomenovať jednotlivé štipendiá 

a štipendijné fondy po významných osobnostiach a inštitúciách, pretože to považuje za dobrú 

akademickú zvyklosť. 

 

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

 

Uznesenie č. 2:  

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Štipendijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave vrátane pripomienok, ktoré odzneli na rokovaní 

Právnej komisie Akademického senátu UK (účinný od 01.09.2018). 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu. 

 

Člen komisie Mgr. Róbert Zsembera ocenil legislatívne práce, ktoré v poslednom období prebiehajú na 

pôde UK. 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že návrh Študijného 

poriadku UK je vo finálnej fáze úprav a v blízkej dobe bude predložený na rokovanie orgánov AS UK. 

 

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:  17.15 hod. 

 

Zapísal:  

Bc. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


