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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  23.12.2019 

Zá p i s n ic a  
z 1. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 09. decembra 2019 
 
Začiatok zasadnutia:   13:05 hod. 
Miesto konania zasadnutia:   zasadačka rektora UK  

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

1. Otvorenie.  
2. Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK.  
3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu FMFI UK.  
4. Rôzne.  
5. Záver. 
 
Bod č. 1: Otvorenie 
 
Zasadnutie Právnej komisie AS UK otvoril predseda komisie doc. 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 7 
členov z 12 členov komisie).  
 
Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke, a zároveň 
prítomných vyzval na predkladanie návrhov na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie. 
Keďže žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania komisie uvedeného na pozvánke 
nezaznel, tak predseda komisie nechal hlasovať o programe uvedenom na pozvánke: 

Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje nasledujúci program:  

„1. Otvorenie.  

2. Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK.  
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3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu FMFI UK.  

4. Rôzne. 

5. Záver.“  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že je potrebné obsadiť funkciu podpredsedu 
komisie, a následne do tejto funkcie navrhol člena komisie Mgr. Filipa Vincenta, ktorý s tým vyjadril 
súhlas. Svoj návrh predseda komisie odôvodnil tým, že počas predchádzajúceho volebného obdobia 
mal s Mgr. Filipom Vincentom korektnú spoluprácu, pričom podľa jeho hodnotenia na pozícii 
podpredsedu Právnej komisie AS UK odvádzal zodpovednú prácu v predchádzajúcom volebnom 
období. 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. tiež podporila návrh predsedu komisie, pretože 
v predchádzajúcom funkčnom období bola s prácou Mgr. Filipa Vincenta vo funkcii podpredsedu 
Právnej komisie AS UK spokojná. 

Následne predseda komisie rozdal členom komisie volebné lístky a poučil ich o spôsobe ich úpravy pre 
proces voľby. 

Následne prebehla tajná voľba, pričom hlasy spočítal predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 

Tajné hlasovanie č. 1: 

Voľba podpredsedu Právnej komisie AS UK 

Navrhnutý kandidát: Mgr. Filip Vincent 

Počet členov komisie: 12 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 7 

Počet platných hlasovacích lístkov: 7 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

kvórum za proti zdržal sa 

7 5 1 1 

 
Vyznačené volebné lístky tvoria prílohu tejto zápisnice. 
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Predseda komisie následne skonštatoval, že za podpredsedu Právnej komisie AS UK bol zvolený Mgr. 
Filip Vincent, pogratuloval mu a zaželal mu veľa úspechov v práci v nasledujúcom funkčnom období. 
 
Bod č. 3: Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu FMFI UK 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. otvoril rozpravu k bodu, pričom uviedol, že 
predmetný materiál si preštudoval a nemá k nemu pripomienky. 

Predložený návrh dodatku predstavil doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. z FMFI UK a zároveň 
ospravedlnil neprítomnosť dekana FMFI UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. z dôvodu plnenia 
pracovných povinností.  

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. k predloženému návrhu dodatku uviedol: 

 dodatok novelizuje veľa ustanovení Štatútu FMFI UK technického charakteru (napr. odkazy na 
zákony); 

 v rámci návrhu dodatku sa FMFI UK snažila zabezpečiť vnútornú organizáciu systému 
zabezpečovania kvality; 

 došlo k úprave funkčných období dekana/prodekanov v dôsledku prijatej novely zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov; 

 dodatok do Štatútu FMFI UK zakomponoval doplňujúce študijné programy; 

 najväčšie zmeny sa týkajú siedmej časti Štatútu FMFI UK, ktorý upravuje hospodárenie fakulty; 

 v rámci prípravy dodatku na FMFI UK vznikla diskusia, čo je presným obsahom termínu 
rozpočet – či je to rozpočet výnosov a nákladov, ktorý sa schvaľuje na fakulte, alebo je to rozpis 
príjmov a výdajov (rozpis delenia finančných prostriedkov fakulty), ktorý predstavuje nový 
termín včlenený do Štatútu FMFI UK; 

 po schválení dodatku sa bude na FMFI UK prijímať ešte vnútorný predpis FMFI UK upravujúci 
hospodárenie a podnikateľskú činnosť fakulty; 

 návrh dodatku obsahuje veľa ustanovení, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa v praxi 
uskutočňovali, ale neboli obsiahnuté v znení Štatútu FMFI UK; 

 dodatok obsahuje konkretizáciu a detailizáciu tvorby dlhodobého zámeru FMFI UK; 

 predmetný materiál po obsahovej aj formálnej stránke vypracoval člen Právnej komisie AS UK 
a zároveň aj tajomník AS FMFI UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či niekto má vedomosť o výsledku snáh o to, že 
počet funkčných období dekanov a prodekanov fakúlt by mohol byť obmedzený vo vnútorných 
predpisoch fakúlt. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odpovedal, že o výsledku tejto iniciatívy nemá 
vedomosť. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že reflektuje skutočnosť, že je v procese príprav Štatút 
UK. 
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Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., čím sa počet 
prítomných členov na rokovaní komisie zvýšil na 8. 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. otvorila otázku kompatibility etického kódexu fakulty so 
štatútom fakulty, pretože táto otázka je aktuálna na FiF UK. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že je to zaujímavá otázka, a mala by sa 
o nej pro futuro viesť diskusia. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že je stále otázna právna úprava rád pre kvalitu (napr. kto 
pre nich bude vydávať predpisy a ako budú tieto orgány kreované). 

Podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že zachytil informácie zo Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo, že rady pre kvalitu by mali byť nezávislé – mali by byť volené priamo 
akademickou obcou alebo jednotlivými akademickými senátmi. 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. upriamil pozornosť na to, že v rámci Českej republiky orgány 
obdobné radám pre kvalitu fungujú ako orgány v rámci vysokých škôl – rady pre vnútorné hodnotenie. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že rady pre kvalitu sú formované na 
„zelenej lúke“, a zároveň uviedol, že dúfa v efektívnosť fungovania týchto orgánov. 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. predstavil model fungovania orgánov obdobným radám pre 
kvalitu v rámci Českej republiky – rád pre vnútorné hodnotenie. 

Podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že v otázke úpravy a fungovania rád pre kvalitu mu 
chýba väčšia angažovanosť zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a dal o predmetnom návrhu dodatku hlasovať: 

Uznesenie č. 1: 
Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 
1 k Štatútu FMFI UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 
 
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal na fungovanie komisie pro futuro, pretože v blízkom 
období budú predmetom rokovaní študijné poriadky jednotlivých fakúlt UK v dôsledku schváleného 
Študijného poriadku UK. 
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Predseda komisie odpovedal, že v prípade veľkého množstva predložených materiálov na rokovanie 
Právnej komisie AS UK, by mohlo pomôcť určenie spravodajcov pre ten-ktorý predložený materiál. 
 
Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. uviedla, že by mohli byť zriadené pracovné skupiny 
zložené z právnika a neprávnika, ktoré by mohli jednotlivé materiály detailnejšie rozobrať, a svoj 
výstup by následne odprezentovali na rokovaní komisie. 
 
Člen komisie doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. uviedol, že on by preferoval určenie spravodajcov pre 
konkrétne materiály predkladané na rokovanie komisie. 
 
Medzi prítomnými následne prebehla diskusia o fungovaní spravodajcov alebo pracovných skupín 
určených pre ten-ktorý predkladaný materiál. 
 
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, kedy predseda komisie plánuje zvolávať rokovania 
komisie. 
 
Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odpovedal, že komisie plánuje zvolávať v stredu 
v poobedňajších hodinách tak, ako bolo zvykom aj v minulosti. 
 
Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že by bolo vhodné materiály členom komisie posielať 
priebežne od momentu, kedy budú dostupné, aby mali dostatočný časový priestor na analýzu 
predložených materiálov. 
 
Podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent uviedol, že túto otázku je možné riešiť až potom, ako bude 
ustanovený nový tajomník AS UK, s ktorým sa tak môže nastaviť spolupráca. 
 
Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. poďakoval 
členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  14:00 hod. 
 
Zápisnicu vyhotovil: 
Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 
 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


