
1 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   7. 10. 2020 

Z á pi s n ic a  

zo 4. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 7. 10. 2020 

 

 

Začiatok zasadnutia:  11.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: podľa prezencie zaznamenanej opisom z MS Teams (prítomní 20 z 28 členov; 

ospravedlnení (1): prof. Lehotský; neospravedlnení (5): doc. Bӧhmer, doc. Harčáriková, doc. 

Schmidtová, Šimková, Bc. Vlhová; komisia je uznášaniaschopná) a 4 hostia (prof. Masarik a RNDr. 

Kovačičová (vedenie UK), doc. Blažo a doc. Lukačka (PraF UK)). 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Študijný poriadok Právnickej fakulty UK 

4. Rôzne  

5. Záver 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvoril a viedol jej predseda doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD., ktorý privítal prítomných členov komisie. 

Bod č. 2: Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnutia ako bol uvedený v pozvánke.  

Bod č. 3: Študijný poriadok Právnickej fakulty UK 

Návrh nového študijného poriadku Právnickej fakulty odprezentoval doc. Blažo. Uviedol, že návrh 

prichádza síce neskôr, ako by bolo žiaduce, ale na druhú stranu sa doňho podarilo zakomponovať 

opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou. Návrh bol pripomienkovaný na domácej fakulte študentami 
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aj zamestnancami. Vychádza z osvedčenej minulosti a prijíma nové možnosti, ktoré priniesol nový 

univerzitný študijný poriadok  

K návrhu študijného poriadku sa vyjadrili aj viacerí prítomní, ktorí poukázali na niektoré nezrovnalosti. 

Prof. Masarik komentoval zmeny v doktorandskom štúdiu, kde nový študijný poriadok dáva 

doktorandom povinnosť pripravovať výskumné projekty. To podľa neho nie je priamo vedecká práca. Na 

to oponoval doc. Blažo, že je to myslené ako participácia na príprave projektov, aby sa mladí doktorandi 

zaškolili a v budúcnosti vedeli samostatne podávať projektovú dokumentáciu. Je to len nešťastne 

naformulované znenie. 

Prof. Masarik sa ďalej zaujímal o fungovanie odborovej komisie. Podľa návrhu študijného poriadku má 

predseda tejto komisie právomoci, ktoré prislúchajú celej komisii. K tomuto bodu malo pripomienky ešte 

niekoľko členov PaV komisie. Doc. Blažo odpovedal, že týmto riešia rozčlenenie odborovej komisie na 

špecializácie.  

Napokon sa prof. Masarik zaujímal o to, či je v poriadku, ak môže istá komisia na Právnickej fakulte pri 

dištančnom zasadaní voliť spôsobom, že prítomný člen vhodí podľa pokynov neprítomného člena zaňho 

upravený lístok. To nie je tajná a priama voľba. 

RNDr. Kovačičová sa zaujímala, prečo je tak nízko nastavený počet kreditov, ktoré musí študent získať 

v kontrolnej fáze štúdia. Na prvý semester je to len 12 kreditov. K tomuto bodu mala rovnakú 

pripomienku aj doc. Pardubská. Doc. Blažo oponoval, že teraz prváci študujú podľa nového študijného 

programu, kde je iná skladba predmetov a aj ich kreditové ohodnotenie.  

Prof. Masarik sa zaujímal, čo znamená bod v študijnom poriadku, že dekan fakulty môže študentovi 

nariadiť účasť na podujatiach spojených s fakultou. Za to by sa dalo skryť všeličo. Rovnako pochybné je 

aj nariadenie, že študent Právnickej fakulty je povinný šíriť jej dobré meno – a to akým spôsobom? Kto 

to bude vyhodnocovať? Aký za to bude postih? Poznáme zneuctenie dobrého mena, ale toto je niečo 

pochybné. 

Prof. Plašienková sa pýtala, ako to bude s retroaktivitou nového študijného poriadku. Nakoľko mal byť 

v platnosti od 1.9. a ešte stále nie je schválený. Starý prestal platiť k 31.8. Teraz je obdobie bez študijného 

poriadku? Doc. Blažo odpovedal, že to majú poriešené interne, resp. fungujú podľa univerzitného 

študijného poriadku. 

Prof. Plašienková uviedla, že návrhom študijného poriadku sa bude zaoberať aj Právna komisia AS UK, 

kde je tiež avizovaných viacero pripomienok. 

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča predložený návrh študijného poriadku Právnickej fakulty na základe 

sformulovaných pripomienok prepracovať.  

Hlasovanie: za 18, proti 0, zdržali sa 0.  
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Bod č. 4: Rôzne 

Doc. Putala informoval o zverejnení dokumentu Ministerstva financií – Moderné a úspešné Slovensko – 

Národný integrovaný reformný plán. Kvôli jeho obsahu v kapitole vzdelávanie, ktorý sa týka aj 

akademického prostredia, zasadala už Slovenská rektorská konferencia. Vyjadrila zásadný nesúhlas 

s okliešťovaním akademických práv, o ktorých sa hovorí v spomínanom dokumente. My by sme sa 

k tomu tiež mali vyjadriť.  

Prof. Plašienková odporučila nechať pripraviť stanovisko na Predsedníctve a prerokovať ho a prijať na 

zasadaní AS UK. 

Prof. Masarik informoval o príprave rozpracovania programového vyhlásenia vlády v oblasti vedy. 

Bod č. 8: Záver 

Doc. Putala sa prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 13:00 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

 

 

 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


