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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  24.10.2019 

Zá p i s n i c a  

z 18. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 02. októbra 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   16:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   Klub dekana PraF UK   

(Stará budova, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie návrhu Študijného poriadku UK.  

3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu JLF UK.  

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 nie je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 5 

členov z 14 členov komisie).  

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke. Proti 

predmetnému návrhu nikto nevyjadril námietku, čiže komisia rokovala podľa programu uvedeného na 

pozvánke na rokovanie komisie. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie návrhu Študijného poriadku UK 

 

Predseda komisie udelil slovo vedúcemu OLP RUK JUDr. Michalovi Káčeríkovi, ktorý predstavil návrh 

Študijného poriadku UK: 
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• predložené znenie vychádza z návrhu, ktorý bol prerokovaný v júni 2018 v komisiách AS UK, 

ale ktorý nebol prerokovaný Predsedníctvom AS UK a ani plénom AS UK; 

• podstatná časť úprav predloženého návrhu oproti pôvodnému návrhu bola vykonaná v máji 2019; 

• súčasný návrh predpisu sa oproti pôvodnému skrátil, pretože došlo k vypusteniu ustanovení, ktoré 

citovali zákony a iné právne predpisy; 

• tiež sa z predloženého návrhu vypustila úprava prijímacieho konania, pričom prijímacie konanie 

bude upravené v osobitnom predpise, ktorý bude schvaľovať Vedecká rada UK; 

• predložený predpis bol podrobený návrhom zmien na rokovaní Pedagogickej a vedeckej komisie 

AS UK, pričom tieto zmeny boli vecného charakteru. 

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že nereflektuje nevyriešené právne otázky v súvislosti 

s predloženým právnym predpisom. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že evidujú zásadnú pripomienku k tomu, že by sa mali 

všetky fakultné študijné poriadky po prijatí nového Študijného poriadku UK zrušiť, pričom táto otázka 

sa dá vyriešiť úpravou znenia čl. 44 ods. 5 návrhu Študijného poriadku UK. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že hľadal riešenie tohto problému spolu s ďalšími 

dotknutými osobami, a súčasne navrhol, aby sa z návrhu vypustili v čl. 44 ods. 5 a ods. 6, pričom by sa 

nahradili čl. 44 ods. 5, v zmysle ktorého by sa fakultné študijné poriadky museli zosúladiť so Študijným 

poriadkom UK alebo by sa zrušili. 

 

Následne o tomto návrhu medzi prítomnými prebehla diskusia. 

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že sa prikláňa k návrhu úpravy predpisu prednesenému 

predsedom komisie JUDr. Petrom Lukáčkom, PhD. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík doplnil, že v zmysle návrhu predneseného predsedom komisie 

sa bude musieť v čl. 44 ods. 8 označiť ako ods. 7 a súčasne bude potrebné stanoviť platnosť predpisu 

dňom schválenia AS UK a účinnosť dňom 01.09.2020 s výnimkou upraveného čl. 44 ods. 5, ktorého 

platnosť aj účinnosť bude dňom schválenia AS UK. 

 

Na rokovanie komisie sa v priebehu prerokúvania tohto bodu dostavili ďalší traja členovia komisie, čím 

sa počet členov komisie prítomných na rokovaní zvýšil na 8, a zároveň sa komisia stala 

uznášaniaschopnou. Predseda komisie zároveň týchto členov oboznámil s doterajším priebehom 

zasadnutie a ozrejmil im jednotlivé návrhy. 

 

Do diskusie sa ďalej už nik neprihlásil. Následne predseda komisie uzavrel rozpravu k bodu a predniesol 

návrh uznesenia: 

  

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia AS UK odporúča AS UK schváliť Študijný poriadok UK po zapracovaní nasledujúcich 

pripomienok: 

• z čl. 44 sa vypúšťa odsek 5 a odsek 6; 
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• do čl. 44 sa vkladá nový odsek 5, v zmysle ktorého budú fakulty UK povinné zosúladiť fakultné 

študijné poriadky so Študijným poriadkom UK alebo budú povinné svoje fakultné študijné 

poriadky zrušiť; 

• doterajšie odseky 7 a 8 v čl. 44 sa označujú ako odsek 6 a odsek 7; 

• v zmysle čl. 44 ods. 7 nadobudne Študijný poriadok UK platnosť schválením AS UK a účinnosť 

dňa 01.09.2020 s výnimkou čl. 44 ods. 5, ktorý nadobudne platnosť aj účinnosť dňom 

schválenia AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu JLF UK 

 

Predseda komisie uviedol, že predmetný návrh si dôsledne preštudoval a našiel v ňom viacero 

nepresností. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že komunikácia s JLF UK v Martine v tejto otázke 

prebieha už určitý čas, pričom predmetný predpis doručili na OLP RUK už vo viacerých podobách 

s rôznym obsahom, pričom ani súčasný predkladaný návrh nie je ideálny a je k nemu možné vzniesť 

viacero výhrad.  

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. poukázal na viaceré legislatívne nedostatky, ktoré sa 

nachádzali v predloženom návrhu. 

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. navrhol, či by nebolo možné požiadať JLF UK o predloženie 

úplného znenia Štatútu JLF UK so zapracovanými navrhovanými zmenami. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že úplne znenie Štatútu JLF UK vydá dekan JLF UK 

v Martine až po prípadnom schválení tohto návrhu. 

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. vysvetlil, že na vyhotovenie úplného znenia Štatútu JLF UK sa 

opýtal za účelom lepšej prehľadnosti navrhovaných legislatívnych zmien. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, či v prípade ak by AS UK schválil predložený 

právny predpis, tak či by spomenuté formulačné nejasnosti mohli mať vplyv na vyhotovenie úplného 

znenia Štatútu JLF UK. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vysvetlil na názorných príkladoch, čo môžu spôsobiť ním 

prezentované formulačné nedostatky, pričom zároveň zdôraznil, že komisia rokuje o najdôležitejšom 

vnútornom predpise JLF UK v Martine. 
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Podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent navrhol, aby komisia prijala uznesenie, ktorým vysloví to, že 

obsah predpisu je v poriadku po obsahovej stránke, ale žiada jeho úpravu po legislatívno-technickej 

stránke.  

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. súhlasil s návrhom podpredsedu komisie a vyjadril názor, 

že ak stihne pozmenené znenie predpisu schváliť do zasadnutia pléna AS UK ešte plénum AS JLF UK, 

tak o pozmenenej podobe môže hlasovať plénum AS UK ešte na blížiacom sa zasadnutí. Súčasne sa 

opýtal podpredsedu komisie, či vyhotoví upravené znenie predloženého právneho predpisu 

s odstránenými nedostatkami, s čím podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent vyslovil súhlas. 

 

Do diskusie sa ďalej už nik neprihlásil. Následne predseda komisie uzavrel rozpravu k bodu a predniesol 

návrh uznesení: 

  

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia AS UK odporúča AS UK schváliť Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK v Martine po 

zapracovaní legislatívno-technických pripomienok, pričom k obsahovej stránke predpisu nemá 

výhrady. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia AS UK poveruje podpredsedu Právnej komisie AS UK vypracovaním materiálu 

týkajúceho sa zapracovania legislatívno-technických pripomienok Právnej komisie AS UK, ktorý bude 

po odsúhlasení zo strany Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK predložený JLF UK 

v Martine. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nik neprihlásil. 
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Bod č. 5: Záver 

 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16:55 hod. 

 

Zapísal: 

JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


