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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  30.06.2019 

Zá p i s n i c a  

z 16. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 02. mája 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   13:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   miestnosť č. 324 – IURIDICUM PraF UK  

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

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK.  

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

4. Prerokovanie zámeru predaja pozemkov UK v správe JLF UK v Martine.  

5. Prerokovanie Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.  

6. Rôzne.  

7. 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 prítomných informoval, že vzhľadom na viacnásobnú neúčasť niektorých členov 

komisie na jej zasadnutiach, ktorá spôsobuje problémy s uznášaniaschopnosťou komisie, chce s týmito 

členmi diskutovať o ich budúcnosti v komisii – či majú o aktívnu prácu v komisii záujem. 

 

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

predmetnému návrhu predsedu komisie nikto nevyjadril námietku, čiže komisia rokovala podľa 
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programu uvedeného na pozvánke na rokovanie komisie. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že na najbližšie plénum AS UK je predložený návrh 

na schválenie Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK a následne udelil slovo prorektorke UK pre 

vzdelávanie RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., aby predmetný návrh predstavila. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že predmetný návrh 

dodatku upravuje zrušenie povinnosti používať indexy na UK. Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. 

Zuzana Kovačičová, PhD. ďalej uviedla, že so znením návrhu Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK 

nebol vyslovený jednohlasný súhlas zo strany všetkých fakúlt UK, ale významná väčšina fakúlt UK ho 

podporila. Následne uviedla, že podľa obsahu návrhu dodatku sa od 01. septembra 2019 na všetkých 

fakultách UK prestanú obligatórne používať indexy, pričom tie fakulty UK, ktoré si budú chcieť indexy 

ponechať, si schvália dodatky k svojim fakultným študijným poriadkom fakultnými senátmi alebo 

o tom fakultné senáty prijmú uznesenie (v rámci ktorých sa upraví povinnosť na tej-ktorej fakulte UK 

používať indexy). Tieto dodatky k fakultným študijným poriadkom a uznesenia budú následne 

schválené aj plénom AS UK. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. ďalej uviedla, že existujú dva 

prístupy k tvorbe nového Študijného poriadku UK, ktorý je momentálne vo fáze príprav – buď má nový 

Študijný poriadok obsahovať duplicitne aj ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v zákonoch, alebo má na 

ustanovenia týchto zákonov odkazovať a má obsahovať len právnu úpravu, ktorá je špecifická len pre 

UK. Následne ešte uviedla, že pravidlá pre prijímanie študentov na UK sa pro futuro pravdepodobne 

vyčlenia z nového Študijného poriadku UK.  

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne zosumariloval obsah návrhu Dodatku č. 4 

k Študijnému poriadku UK:  

1. ak bude chcieť fakulta UK zrušiť na pôde fakulty indexy, tak v tomto nemusí fakulta 

vyvinúť žiadnu činnosť, ale bolo by vhodné, aby fakulta vydala úplne znenie 

fakultného študijného poriadku s odstránenými ustanoveniami týkajúcimi sa 

povinného používania indexov; 

2. ak si fakulta UK bude chcieť ponechať povinné používanie indexov na svojej pôde, 

tak fakultný akademický senát prijme uznesenie alebo dodatok k fakultnému 

študijnému poriadku, kde sa táto povinnosť upraví. 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že na pôjde JLF UK v Martine sa ešte 

nerozhodli, či ponechajú alebo zrušia povinné používanie indexov, pretože v rámci fakulty existujú oba 

názorové prúdy.  

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. uviedla, že ona osobne preferuje zrušenie povinného 

používania indexov na UK. 
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Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že on osobne zrušenie indexov na UK považuje 

za krok vpred, ktorý pomôže konkurencieschopnosti UK voči českým univerzitám, a tiež to predstavuje 

významný posun v rámci elektronizácie vysokoškolského štúdia. 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že podpisy skúšajúcich v indexe 

môžu v budúcnosti slúžiť ako významná spomienka na vysokoškolské štúdium pre študentov. 

 

Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie Mgr. Gašpar Fronc, čím sa počet členov komisie 

prítomných na rokovaní zvýšil na 6, ale komisia sa nestala uznášaniaschopnou. 

 

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že on v dnešnej dobe považuje indexy za 

zbytočnosť. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uzavrel rozpravu k bodu  a navrhol, aby komisia 

vyjadrila súhlas s nasledujúcim odporúčaním:  

 

Právna komisia AS UK Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť bez výhrad v predloženom znení. 

 

č. hlas. prítomných za proti zdržal sa 

1 6 5 0 1 

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia vyjadrila s predmetným odporúčaním súhlas. 

 

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

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že na najbližšie plénum AS UK je predložený návrh 

na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu FM UK a následne udelil slovo dekanovi FM UK prof. RNDr. 

Michalovi Gregušovi, PhD., aby predmetný návrh predstavil. 

 

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že predmetný návrh obsahuje zvýšenie počtu 

prodekanov na FM UK, pretože chce do budúcnosti vychovať mladých ľudí pre vedenie FM UK, aby 

mohli po uplynutí jeho funkčného obdobia prevziať zodpovednosť za riadenie fakulty. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík sa vyjadril, že predmetný návrh je po legislatívnej stránke 

v poriadku. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uzavrel rozpravu k bodu  a navrhol, aby komisia 

vyjadrila súhlas s nasledujúcim odporúčaním:  

 

Právna komisia AS UK Dodatok č. 1 k Štatútu FM UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

bez výhrad v predloženom znení. 
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č. hlas. prítomných za proti zdržal sa 

2 6 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia vyjadrila s predmetným odporúčaním súhlas. 

 

Bod č. 4: Prerokovanie zámeru predaja pozemkov UK v správe JLF UK v Martine 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že pre riešenie predmetnej otázky bola zriadená 

osobitná pracovná skupina, ktorá mala konštruktívne rokovania, a ktorej členom bol aj primátor Mesta 

Martin a bývalý dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

 

Prorektorka UK pre správu majetku a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že do 

predmetného návrhu sa od posledného zasadnutia pléna AS UK doplnili nové informácie o detailoch 

návrhu a bol zároveň doručený aj predbežný znalecký posudok. Následne uviedla, že bude vyhotovený 

ešte jeden znalecký posudok pred samotným odpredajom a nejakým spôsobom k úspešnej realizácii 

celého procesu pravdepodobne prispeje aj Vláda Slovenskej republiky. 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. poďakovala všetkým zainteresovaným za 

spoluprácu pri riešení predmetnej otázky. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že predmetnú otázku konzultoval s významným lekárom 

a podľa jeho názoru sa netreba obávať, že by predmetné pozemky odkúpila finančná skupina. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uzavrel rozpravu k bodu  a navrhol, aby komisia 

vyjadrila súhlas s nasledujúcim odporúčaním:  

 

Právna komisia AS UK odporúča AS UK schváliť návrh rektora UK na predaj pozemkov v správe JLF 

UK v Martine formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

č. hlas. prítomných za proti zdržal sa 

3 6 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia vyjadrila s predmetným odporúčaním súhlas. 

 

Bod č. 5: Prerokovanie Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že predmetom rokovania pléna AS UK má byť 

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK, ktorého predmetom je úprava harmonogramu zasadnutí 

AS UK, pričom predmetný materiál vypracoval podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že predseda AS UK doc. 
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Daniel Böhmer, PhD. sa vyjadril, že predmetný návrh detailne ešte nevidel. 

 

Podpredseda komisie Mgr. Filip Vincent  uviedol, že požiadavka vypracovať predmetný návrh 

vyplynula z rokovania Predsedníctva AS UK a nejde o jeho vlastný návrh. Následne uviedol, že on len 

prisľúbil, že pripraví legislatívno-technické znenie návrhu dodatku, ktorý bol stiahnutý na 

dopracovanie z posledného pléna AS UK po pripomienkach členov AS UK. Podpredseda komisie Mgr. 

Filip Vincent následne uviedol, že v súčasnosti existuje protiprávny stav, pretože harmonogram 

zasadnutí AS UK nie je schválený, a predmetný problém treba nejakým spôsobom vyriešiť. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne telefonicky kontaktoval predsedu AS UK doc. 

Daniela Böhmera, PhD., aby zistil jeho názor k predmetnej otázke. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc vyslovil názor, že Rokovací poriadok AS UK by mal obsahovať 

právnu úpravu rámcového harmonogramu zasadnutí AS UK. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uzavrel rozpravu k bodu a navrhol, aby komisia 

vyjadrila súhlas s nasledujúcim odporúčaním: 

 

Právna komisia AS UK konštatuje, že predložené znenie návrhu Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku 

AS UK je po právnej stránke v poriadku a, že zároveň vníma výhrady členov akademickej obce 

k obsahu návrhu Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

 

 

č. hlas. prítomných za proti zdržal sa 

4 6 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia vyjadrila s predmetným odporúčaním súhlas. 

 

Bod č. 6: Rôzne 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 7: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14:05 hod. 

Zápisnicu vyhotovil: 

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


