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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  23. 06. 2018 

Zá p i s n i c a  

zo spoločného zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK  

a Právnej komisie AS UK dňa 13. júna 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:   15.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   Auditorium maximum PraF UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Disciplinárny poriadok UK pre študentov. 

3. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov. 

4. Študijný poriadok UK (prerokovanie pripomienok fakúlt). 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Spoločné zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a Právnej komisie AS UK otvorili 

predsedovia komisií prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorí privítali 

prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., vedúceho Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb RUK (OLP RUK) JUDr. Michala Káčeríka a prítomných členov komisie. 

Informovali, že na zasadnutie boli pozvaní prodekani pre študijné veci a prorektor UK pre legislatívu 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorí na zasadnutie prídu o 16.00 hod. Konštatovali, že komisie nie 

sú uznášaniaschopné (pri otvorení zasadnutia bolo z celkového počtu 25 členov Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK prítomných 12 členov, z celkového počtu 13 členov Právnej komisie 

AS UK prítomných 5 členov), ďalší členovia komisií však na zasadnutie prídu počas jej priebehu. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prečítala návrh programu zasadnutia a informovala, že na 

žiadosť prorektorky UK pre študijné veci bolo prerokovanie Študijného poriadku UK zaradené 

s pevným začiatkom o 16.00 hod. Keďže iný návrh na úpravu navrhnutého programu zasadnutia 

nezaznel, komisie v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovali podľa upraveného 

programu zasadnutia. 
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Bod č. 2: Disciplinárny poriadok UK pre študentov 

V úvodnom slove prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a vedúci OLP 

RUK JUDr. Michal Káčerík informovali o dôvodoch pre vypracovanie nového Disciplinárneho 

poriadku UK pre študentov a Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie UK pre študentov. 

UK v dôsledku procesných pochybení pri vydávaní rozhodnutí v disciplinárnom konaní prehrala 

viacero súdnych konaní, prílohami disciplinárneho poriadku budú vzorové rozhodnutia. Ďalej sa 

pristúpilo k revízii skutkových podstát disciplinárnych priestupkov a precizovaniu doterajšej úpravy 

disciplinárneho konania. Na základe pripomienok fakúlt sa ponecháva právo podať návrh na začatie 

disciplinárneho konania iba dekanovi tak, ako je tomu podľa doterajšieho disciplinárneho poriadku. 

 

RNDr. Kristína Rostás, PhD. (prodekanka FMFI UK, hosť zasadnutia) uviedla, že v pripomienkovom 

konaní fakulta navrhovala, aby sa podnety na začatie disciplinárneho konania podávali predsedovi 

disciplinárnej komisie a ten vypracoval návrh na začatie disciplinárneho konania; táto pripomienka 

však nebola akceptovaná. Podľa doterajšieho a aj nového disciplinárneho poriadku sa právo na začatie 

disciplinárneho konania priznáva výlučne dekanovi, ktorý však touto agendou poveruje prodekana pre 

študijné veci, ktorý si tak návrh podáva sám sebe, keďže je predsedom disciplinárnej komisie.  

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík reagoval, že predsedu a členov disciplinárnej komisie na 

návrh dekana schvaľuje akademický senát fakulty, je teda v pôsobnosti fakulty, ako si agendu 

disciplinárnych konaní zabezpečí. Právo dekana podávať návrh na začatie disciplinárneho konania 

ostáva zachované, keďže ostatné fakulty si zmenu nepriali. Vzorový návrh na začatie disciplinárneho 

konania je prílohou disciplinárneho poriadku, čo zjednodušuje vypracovanie návrhu. 

 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. sa opýtala, či UK sleduje počty disciplinárnych konaní. 

Prorektorka UK pre študijné veci odpovedala, že UK štatistiku disciplinárnych konaní neeviduje, 

viaceré disciplinárne konania majú súdnu dohru. 

 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že v čl. 3 ods. 6 písm. n) sú duplicitné formulácie „študent 

má počas preverovania vedomostí pri sebe akýkoľvek nosič informácií alebo má prístup k akémukoľvek 

nosiču informácií ...“ a „študent počas preverovania vedomostí používa akýkoľvek nosič informácií 

alebo má prístup k akémukoľvek nosiču informácií“. 

Vysvetlenie poskytli prodekan PraF UK JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a vedúci OLP RUK 

JUDr. Michal Káčerík. 

 

Po skončení diskusie predniesli predsedovia komisií návrh uznesenia a dali o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 7 4 7 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Disciplinárny 

poriadok UK pre študentov v predloženom znení.  

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

25 14 8 14 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Disciplinárny poriadok UK pre študentov v predloženom znení.  

 

 

Bod č. 3: Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov 

 

Úvodné slovo k rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie bolo obsiahnuté v úvodnom slove 

k disciplinárnemu poriadku. 

 

RNDr. Kristína Rostás, PhD. (prodekanka FMFI UK) uviedla, že rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie umožňuje, aby si študent na zasadnutie disciplinárnej komisie určil svojho zástupcu, pričom 

doteraz vnútorný predpis túto možnosť študentovi nepriznával. Disciplinárne komisie nemajú 

k dispozícii pomoc právnikov, ocitnú sa tak v nevýhode voči študentovi. 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že do rokovacieho poriadku disciplinárnej 

komisie sa právo študenta zvoliť si svojho zástupcu zaradilo z dôvodu, aby si fakulty boli vedomé toho, 

že študent takéto právo má a boli na túto možnosť vopred pripravené. 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že zástupcom študenta nemusí byť právny zástupca. 

Ing. Veronika Miťková, PhD. z vlastnej skúsenosti uviedla, že študentka prišla na zasadnutie 

disciplinárnej komisie so zástupcami a disciplinárna komisia nebola na to pripravená. 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. reagoval, že cieľom nového 

rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie je štandardizovať postupy prerokúvania disciplinárnych 

priestupkov. Nie je potrebné riešiť otázku, či študent musí alebo nemusí vopred upovedomiť 

disciplinárnu komisiu, že si zvolil právneho zástupcu. 

 

RNDr. Kristína Rostás, PhD. (prodekanka FMFI UK) sa opýtala, prečo sa ustúpilo od možnosti, aby 

zápisnicu z konania pred disciplinárnou komisiou overili overovatelia a zavádza sa povinnosť, aby 

zápisnicu podpísali všetci členovia disciplinárnej komisie prítomní na zasadnutí. Zápisnica sa 

vyhotovuje s určitým časovým odstupom. Opýtala sa, či podpísanie zápisnice členmi disciplinárnej 

komisie nie je možné nahradiť prezenčnou listinou zo zasadnutia komisie. 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík vysvetlil dôvody, pre ktoré sa navrhuje, aby zápisnicu 

podpisovali všetci prítomní členovia disciplinárnej komisie. Povinnosť vyhotovovať prezenčnú listinu 

zo zasadnutia disciplinárnej komisie rokovací poriadok neupravuje. 

Z diskusie členov komisií a hostí vyplynulo odporúčanie, aby sa prezenčná listina zo zasadnutia 

disciplinárnej komisie vyhotovovala vždy. 

 

Po skončení diskusie predniesli predsedovia komisií návrh uznesenia a dali o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 7 4 7 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov v predloženom znení.  
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počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

25 14 8 14 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 4: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov v predloženom znení.  

 

 

Bod č. 4: Študijný poriadok UK (prerokovanie pripomienok fakúlt) – rokovanie od 16.00 hod. 

Predsedovia komisií privítali na zasadnutí prorektora UK pre študijné veci prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., prodekanky a prodekanov pre študijné veci z jednotlivých fakúlt UK. 

 

Úvodné slovo predniesli prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

(informovala o okolnostiach, ktoré podnietili vypracovanie nového Študijného poriadku UK) 

a prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (informoval o smernici dekana, ktorá 

bude slúžiť na preklenutie obdobia medzi účinnosťou nového Študijného poriadku UK a účinnosťou 

nových študijných poriadkov fakúlt). Prorektori vyjadrili poďakovanie Oddeleniu legislatívy 

a právnych služieb RUK a tajomníkovi AS UK RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. za 5-mesačnú prácu 

spojenú s vypracovaním nového Študijného poriadku UK. 

 

Následne prorektorka UK pre študijné veci v spolupráci s tajomníkom AS UK uvádzali dôvody pre 

zapracovanie alebo nezapracovanie jednotlivých pripomienok fakúlt, ktorých bolo podaných vyše 160, 

a ďalšie pripomienky podali PraF UK, prodekan FiF UK prof. Zouhar, členovia Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK doc. Pardubská a Dr. Miťková pred zasadnutím komisií. 

 

Osobitne boli diskutované nasledovné okruhy problémov: 

 povinné používanie univerzitných emailových schránok pri elektronickej komunikácii medzi 

študentom a fakultou (čl. 2 ods. 4), 

 možnosť fakulty neustanoviť prijímaciu komisiu v prípade, keď sa prijímacia skúška nekoná 

(čl. 3 ods. 4), 

 overovanie totožnosti uchádzača o štúdium pred konaním prijímacej skúšky (čl. 6 ods. 6), 

 povinnosť zrušiť rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium v prípade, keď uchádzač 

najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia 

na štúdium (čl. 7 ods. 6 písm. b), 

 spôsob ospravedlňovania študenta z neúčasti na vzdelávacej činnosti doručením potvrdení na 

študijné oddelenie, a to v kontexte ochrany osobných údajov študenta (čl. 13 ods. 10), 

 možnosť konania skúšok mimo skúškového obdobia semestra, v ktorom sa konala výučba 

predmetu a možnosť odchýlnej úpravy harmonogramu štúdia na lekárskych fakultách (čl. 16), 

 následky neúspešného absolvovania povinne voliteľného predmetu a skutočnosť, či sa iný 

povinne voliteľný predmet posudzuje alebo neposudzuje ako opakovane zapísaný predmet 

(čl. 19 ods. 3), 

 právo študenta neprijať hodnotenie na termíne skúšky a skutočnosť, či sa študentovi udelené 

hodnotenie zachová alebo sa neprijaté hodnotenie eviduje ako známka FX (čl. 21 ods. 9), 
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 podmienky pre vykonanie poslednej štátnej skúšky a skutočnosť, či je možné vykonanie štátnej 

skúšky podmieňovať uhradením finančných záväzkov voči UK (čl. 24 ods. 4), 

 spôsob hodnotenia dizertačnej práce a obhajoby dizertačnej skúšky známkou A až FX alebo 

vyjadrením prospel/neprospel (čl. 39 a čl. 44), 

 spôsob hodnotenia predmetov doktorandského štúdia známkou A až FX alebo vyjadrením 

absolvoval/neabsolvoval (čl. 37 ods. 5), 

 podmienky udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky (čl. 39 ods. 2), 

 kvalifikačné predpoklady oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške (čl. 39 ods. 5 a 6), 

 potreba podrobnejšej úpravy ustanovení o zmiernení tvrdosti študijného poriadku (čl. 51). 

 

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. upozornil, že nie sú zrejmé 

finančné a časové dopady navrhovaných zmien v pravidlách štúdia na akademický informačný systém 

a na možnosť ich realizovateľnosti. 

 

Na záver diskusie sa opätovne otvorila otázka smernice dekana (aký rozsah zmien voči platným 

pravidlám štúdia môže dekan v smernici upraviť, spôsob prípravy smernice a skutočnosť, či by 

smernica nemala pred jej vydaním podliehať predchádzajúcemu prerokovaniu v akademickom senáte 

fakulty alebo jeho študentskej časti/zamestnaneckej časti). 

 

Komisie na záver rokovania o bode programu neboli uznášaniaschopné pre prijatie uznesenia. Prítomní 

členovia komisií odporučili, aby po zapracovaní vznesených pripomienok bol Študijný poriadok UK 

schválený. 

 

Bod č. 5: Rôzne 

Do diskusie v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedovia komisií poďakovali prítomným členom komisie 

a hosťom za účasť a ukončili zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 19.05 hod. 

 

Zapísala:  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

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

 

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

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

predsedníčka Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK 

predseda Právnej komisie AS UK 

 


