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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  19. 02. 2021 

Z á pi s n ic a  

z 6. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 02. decembra 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   11:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Študijný poriadok FaF UK. 

3. Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VM ĽŠ-Mlyny UK. 

4. Zriadenie vecného bremena. 

5. Dodatok č. 1 k Štatútu FiF UK. 

6. Návrh na zmenu Štipendijného poriadku UK. 

7. 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 9 

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.  

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ navrhol vypustiť z programu rokovania komisie bod č. 4 Zriadenie 

vecného bremena týkajúci sa zriadenia vecného bremena na pozemkoch UK v prospech obchodnej 

spoločnosti OTYK invest, s.r.o. za účelom vybudovania inžinierskych sietí, pretože predmetná otázka 

ešte nebola prerokovaná na pôde FMFI UK, pričom predmetné inžinierske siete by mali byť vedené 
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blízko budovy FMFI UK. 

 

Dekan FiF UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. požiadal o vypustenie bodu č. 5 - Dodatok č. 1 k 

Štatútu FiF UK z programu rokovania komisie, pretože na pôde FiF UK plánujú v predmetnom 

právnom predpise uskutočniť ešte nejaké zmeny pred jeho predložením na schválenie AS UK. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

tiež podporil návrh vypustiť bod č. 4 Zriadenie vecného bremena z programu rokovania komisie, 

pretože sa mu schvaľovanie predmetného návrhu zdá predčasné, keďže ešte nie je prerokovaný na pôde 

FMFIUK. Následne dodal, že on ako bývalý dekan FMFI UK v minulosti viedol rokovania týkajúce sa 

zriadenia predmetného vecného bremena. 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. navrhla upraviť názov bodu č. 6 programu 

rokovania komisie na Návrh na úpravu Štipendijného poriadku UK. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent ponúkol dekanovi FiF UK prof. Mgr. Mariánovi Zouharovi, 

PhD. pomoc za Právnu komisiu AS UK pri príprave vnútorných predpisov FiF UK sledujúc 

odstránenie legislatívno-technických nedostatkov predkladaných právnych predpisov. 

 

Dekan FiF UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. vyjadril ochotu smerom do budúcnosti využiť pomoc 

zo strany Právnej komisie AS UK pri kontrole právnych predpisov predkladaných na rokovanie pléna 

AS UK. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že riešila 

s vedením FTVŠ UK problém týkajúci sa vyplácania odborových štipendií na tejto fakulte, pričom 

počká na ďalší vývoj na pôde fakulty, avšak podľa jej názoru by bolo najvhodnejšie, keby si FTVŠ UK 

prijala fakultný štipendijný poriadok, hoci aj skrátený. 

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. požiadala o preradenie bodov v programe, ktoré sa 

jej týkajú, na začiatok programu rokovania komisie z dôvodu ďalších pracovných povinností. 

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že ona návrh na 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti OTYK invest, s.r.o. považuje za riadne odôvodnený 

pre potreby rokovania komisie, avšak rozhodnutie komisie o jeho prerokovaní alebo neprerokovaní 

bude rešpektovať. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne navrhol upravený program rokovania 

komisie: 

1. Otvorenie. 

2. Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VM ĽŠ-Mlyny UK. 
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3. Študijný poriadok FaF UK. 

4. Návrh na úpravu Štipendijného poriadku UK. 

5. Záver. 

 

Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie nezaznel, tak 

predseda komisie považoval program rokovania komisie za schválený s poukazom na čl. 40 ods. 8 

Rokovacieho poriadku AS UK. 

 

Bod č. 2: Dohoda o urovnaní s nájomníkmi VM ĽŠ -Mlyny UK 

 

Predseda komisie udelil slovo vedúcemu Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michalovi Káčeríkovi, aby predstavil návrh dohody o urovnaní UK s nájomníkmi Vysokoškolského 

mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK: 

• UK v septembri 2019 viacerým nájomcom nebytových priestorov vo Vysokoškolskom meste Ľ. 

Štúra – Mlyny UK doručila výpovede z nájmu nebytových priestorov najmä z dôvodu 

nehradenia zmluvných finančných záväzkov riadne a včas; 

• v predmetných sporoch bolo podaných viacero návrhov na nariadenie neodkladných opatrení, 

pričom niektoré aj boli nariadené zo strany súdov; 

• zo strany nájomcov bola spustená mediálna kampaň voči UK a študenti ubytovaní v Mlynskej 

doline sa dovolávali otvorenia prevádzok a fitness centier, ktoré boli predmetom sporov; 

• v rámci niektorých súdnych konaní boli nájomcovia vyzvaní, aby sa domáhali určenia 

neplatnosti výpovede doručenej UK súdnou cestou; 

• UK sa súdnou cestou domáhala vypratania dotknutých nebytových priestorov a splnenia 

povinnosti od nájomcov – úhrady dlžných finančných prostriedkov; 

• v januári 2020 začali mimosúdne rokovať s nájomcami a vo februári 2020 už mali prvé náznaky 

dohody o mimosúdnom urovnaní, avšak epidémia COVID-19 celý proces zdržala; 

• počas roku 2020 sa zmenili požiadavky nájomcov, ktoré požadujú od UK; 

• podľa návrhu dohody by nájomcovia odovzdali vybavenie fitness centier UK za cenu cca 

75.000,- Eur, pričom by fitness centrá už ďalej nechceli prevádzkovať; 

• nájomcovia by ďalej chceli prevádzkovať prevádzky Musicat a Aura v Mlynskej doline; 

• nájomcovia by vybavenie klubu Unique v hodnote cca 25.000,- Eur odovzdali UK, pričom ale 

nájom klubu Unique skončil uplynutím doby nájmu a nie výpoveďou podanou UK; 

• súčasťou urovnania bo bolo započítanie dlhu vo výške cca 60.000,- Eur, ktorí majú nájomcovia 

voči UK; 

• prevzatie majetku do vlastníctva UK by bolo problematické z pohľadu verejného obstarávania, 

pretože by sa musel minimálne realizovať prieskum trhu; 

• návrh dohody bol predložený na schválenie AS UK a jeho orgánom, pričom jej akceptácia je na 

rozhodnutí AS UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či si UK vie predstaviť do budúcna vo 

vlastnej réžii prevádzkovať fitness centrá. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 
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prevádzkovanie takejto činnosti samotnou UK určité racionálne základy má, avšak treba zohľadniť 

všetky smery jej prípadného fungovania. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či UK neuvažovala nad využitím 

zádržného práva voči zariadeniam umiestneným vo fitness centrách. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

zádržné právo v aplikačnej praxi nefunguje v niektorých smeroch najideálnejšie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že on predloženú dohodu o urovnaní vníma 

z náhľadu ekonomického a aj z náhľadu právneho. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že 

dohoda o urovnaní predstavuje návrh protistrany a je na rozhodnutí UK, či ho bude akceptovať. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

uviedol, že sa mu zdá hodnota vybavenia fitness centier nadhodnotená, pretože už ide o pomerne staršie 

vybavenie. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, ako by ďalej mohli prebiehať súdne konania. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

UK musí podať návrhy na vypratanie nebytových priestorov, čo už urobila, pričom po rozhodnutiach 

súdov je potrebné podať návrhy na vykonanie exekúcie a následne bude konať súdny exekútor. 

Aktuálne majú do predmetných priestorov prístup nájomcovia a môžu ich aj reálne využívať. 

 

Počas prerokúvania bodu rokovanie komisie opustil člen komisie Mgr. Gašpar Fronc a na rokovanie 

komisie prišla členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD., čím sa počet členov komisie prítomných na 

rokovaní komisie nezmenil – bolo prítomných 9 členov komisie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, akým spôsobom sa dospelo k cenám 

uvedených v návrhu dohody. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že ku 

všetkým zariadeniam boli vypracované znalecké posudky, pričom návrhy požadovaných finančných 

úhrad zo strany nájomcov za predmetné vybavenie boli vyššie ako ceny určené znaleckými posudkami, 

pričom nájomcovia zo svojich požiadaviek neustúpili. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že dotknutá skupina nájomcov dlhé roky výrazne 

neprimerane profitovala na výhodných nájomných vzťahoch, ktoré boli v neprospech UK, a preto bolo 

správne predmetné nájomné zmluvy ukončiť. Komunikáciu zo strany nájomcov a spôsob vznášania ich 

požiadaviek považuje za neslušné, nekompetentné a nesúladné s pravidlami slušného obchodného 

styku. Ďalej uviedol, že v procese vzniku je nové fitness centrum v Átriových domkoch a tiež sa 

pripravuje rekonštrukcia klubu Unique novým nájomcom. Podľa jeho názoru ide v otázke vypratania 
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nebytových priestorov touto skupinou neplatičov o principiálnu vec a UK musí v tomto postoji zotrvať, 

a preto bude hlasovať proti návrhu predloženej dohody. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že UK 

disponuje právoplatným rozhodnutím súdu vo veci vypratania klubu Aura, pričom sa môže podať návrh 

na vykonanie exekúcie cestou súdneho exekútora. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, akým spôsobom sa riešia stavebné úpravy 

nebytových priestorov, v ktorých už pôsobia noví nájomcovia. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

klub Unique rekonštruuje nový nájomca z vlastných zdrojov a fitness centrum Titan Gym už 

prevádzkuje nový nájomca, pričom stavebné úpravy tiež budú hradené z jeho zdrojov.  

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal na to, že v koho vlastníctve sú stavebné 

úpravy, ktoré boli v predmetných priestoroch zrealizované v minulosti. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

nájomcovia v prvom rade od UK nemali súhlas na vykonanie stavebných úprav. Nájomcovia síce 

disponujú nejakým súhlasom podpísaným bývalým riaditeľom Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny UK, pričom v tomto prípade však išlo o exces z jeho strany a nájomcovia nemali súhlas 

podpísaný štatutárnym orgánom UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr Peter Lukáčka, PhD. sa následne opýtal na to, či je možné vzniesť ešte 

nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

tieto nároky sú s vysokou pravdepodobnosťou premlčané. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK z právneho hľadiska nemá pripomienky k predloženej 

dohode o urovnaní, avšak s ohľadom na závažnejšie pochybnosti týkajúce sa obsahu dohody 

o urovnaní Právna komisia AS UK neodporúča dohodu o urovnaní schváliť plénu AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Po prerokovaní bodu rokovanie komisie opustila kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

a prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
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Bod č. 3: Študijný poriadok FaF UK 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. udelil slovo podpredsedovi komisie JUDr. Filipovi 

Vincentovi, ktorý prítomným odprezentoval formálne a aj obsahové pripomienky týkajúce sa 

Študijného poriadku FaF UK. 

 

K prerokovávanému bodu programu nebol prítomný žiadny zástupca FaF UK, a preto sa prorektorka 

UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. pokúšala kontaktovať členov 

vedenia FaF UK. Následne uviedla, že aktuálne prebiehajú na FaF UK voľby dekana, a preto asi 

pozabudli poveriť zástupcu svojej fakulty, aby ju zastupoval na zasadnutí komisie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že ospravedlnenie z rokovania komisie od 

zástupcu FaF UK neeviduje. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že sa 

skontaktovala so zástupcom FaF UK, a následne uviedla, že na FaF UK neevidovali pozvánku na 

zasadnutie komisie. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že pozvánka na zasadnutie komisie bola odoslaná na 

e-mail dekana FaF UK zverejnený na webe fakulty a zároveň bol pán dekan FaF UK pozvaný na 

udalosť cez MS Teams. 

 

Na rokovanie komisie sa dostavili prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. 

PharmDr. Jindra Valentová, PhD., prodekan FaF UK pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou 

a informačné technológie Jaroslav Tóth, PhD. a prodekanka FaF UK pre vedecko-výskumnú činnosť, 

zahraničné styky a doktorandské štúdium doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. sa 

ospravedlnila za komplikácie spôsobené neprítomnosťou zástupcu FaF UK na zasadnutí komisie, 

pričom uviedla, že pravdepodobne sa nedopatrením informácia o zasadnutí komisie nedostala 

k adresátom s ohľadom na hektické obdobie na FaF UK v súvislosti s voľbami dekana FaF UK. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. sľúbila 

zapracovať všetky odprezentované legislatívno-technické pripomienky týkajúce sa Študijného poriadku 

FaF UK, ktoré jej boli odprezentované podpredsedom komisie JUDr. Filipom Vincentom. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent sa opýtal, či FaF UK plánuje do odborových komisií 

ustanovovať aj vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov s akademickými titulmi ArtD. 

a ThDr., pretože to vyplýva z čl. 24 ods. 2 písm. c) Študijného poriadku FaF UK. 

 

Prodekan FaF UK pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou a informačné technológie Jaroslav Tóth, 

PhD. odpovedal, že vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov s predmetnými 

akademickými titulmi plánujú ustanovovať do odborových komisií ako napr. odborníkov na 

farmaceutickú etiku. 
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Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že znenie čl. 43 ods. 4 Študijného poriadku FaF UK 

je nevhodne naformulované a je podľa neho možné z jeho obsahu interpretovať, že Študijný poriadok 

FaF UK ruší vnútorný predpis UK, pričom na to FaF UK nemá kompetenciu.  

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že 

vnútorný predpis FaF UK nemôže rušiť vnútorný predpis UK. 

 

Prodekan FaF UK pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou a informačné technológie Jaroslav Tóth, 

PhD. uviedol, že čl. 43 ods. 4 Študijného poriadku FaF UK ruší vnútorný predpis FaF UK, ktorý bol 

však novelizovaný jedným vnútorným predpisom UK, čiže sa ruší úplne znenie vnútorného predpisu 

FaF UK. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že v tom 

prípade je vhodnejšie naformulovať čl. 43 ods. 4 Študijného poriadku FaF UK takým spôsobom, že sa 

zrušuje vnútorný predpis FaF UK v znení jeho neskorších predpisov, pričom by sa nemali konkrétne 

neskoršie predpisy menovať, pretože aktuálne znenie pôsobí mätúco. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že čl. 12 ods. 3 Študijného poriadku FaF UK je 

nesprávne naformulovaný, pretože aktuálne znenie možno interpretovať tak, že vyučujúci môže 

odchýlne od podmienok stanovených v informačnom liste predmetu určiť nárok na opakované alebo 

náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

odpovedala, že to nebolo zámerom pri tvorbe predmetného predpisu, a preto FaF UK dotknutú 

formuláciu upraví. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

sa opýtal, prečo je v čl. 15 ods. 11 Študijného poriadku FaF UK stanovená lehota aspoň dvadsiatich 

dní, ktorá musí uplynúť medzi absolvovaním termínu postupovej skúšky a absolvovaním termínu 

štátnej skúšky. 

 

Prodekan FaF UK pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou a informačné technológie Jaroslav Tóth, 

PhD. odpovedal, že predmetná lehota je stanovená za účelom zrealizovania administratívnych činností, 

ktoré FaF UK realizuje vo vzťahu k študentovi v predmetnom období. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

uviedol, že predmetná lehota sa mu zdá príliš dlhá. Následne sa opýtal, prečo musí doktorand v zmysle 

čl. 29 ods. 3 Študijného poriadku FaF UK odovzdávať prihlášku na dizertačnú skúšku predsedovi 

odborovej komisie, pretože podľa jeho názoru sa táto prihláška má odovzdávať referátu 

doktorandského štúdia a nie predsedovi odborovej komisie. Následne uviedol, že v časti Študijného 

poriadku FaF UK upravujúcej doktorandské štúdium je viackrát podľa jeho názoru ustanovená 

povinnosť pre doktoranda bezdôvodne odovzdávať kópie určitých dokumentov viacerým pracoviskám 

FaF UK, pričom podľa jeho názoru si vyhotovenie kópií zo samotného dokumentu vie zabezpečiť aj 

sama fakulta a netreba s tým neprimerane zaťažovať doktorandov. Ďalej sa opýtal, prečo musí 

doktorand v rámci prihlášky na obhajobu dizertačnej práce podľa čl. 30 ods. 3 Študijného poriadku FaF 
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UK predkladať aj posudok školiteľa. Následne súhrnne zhodnotil, že Študijný poriadok FaF UK v časti 

upravujúcej doktorandské štúdium zveruje veľké množstvo kompetencií predsedovi odborovej komisie, 

pričom o ne ochudobňuje samotnú odborovú komisiu. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. uviedla, 

že prihláška na dizertačnú skúšku sa odovzdáva na referát doktorandského štúdia a aj predsedovi 

odborovej komisie na FaF UK, pričom takéto nastavenie FaF UK zjednodušuje administratívne 

procesy. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

uviedol, že pri akreditácii sa už výrazne zohľadňuje to, či štúdium pôsobí študentsky prívetivo, a preto 

by sa to malo prejaviť aj v ustanoveniach Študijného poriadku FaF UK. 

 

Rokovanie komisie opustil člen komisie Bc. Boris Bobáľ, čím sa počet členov prítomných na rokovaní 

komisie znížil na 8. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. uviedla, 

že posudok školiteľa podľa čl. 30 ods. 3 Študijného poriadku FaF UK je zhodnotením priebehu 

doktorandského štúdia doktoranda zo strany školiteľa doktoranda, pričom  školiteľ nehodnotí v tomto 

posudku dizertačnú prácu doktoranda. 

 

Prodekanka FaF UK pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a doktorandské štúdium doc. 

Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. uviedla, že prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva 

predsedovi odborovej komisie prostredníctvom referátu doktorandského štúdia. 

 

Zástupcovia FaF UK následne prisľúbili, že FaF UK zapracuje obsahové ako aj formálno-technické 

pripomienky, ktoré odzneli na rokovaní komisie do znenia predpisu.   

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že Študijný 

poriadok FaF UK v niektorých smeroch veľmi zaťažuje administratívnymi povinnosťami študentov, 

pričom predmetné činnosti si môže zrealizovať fakulta aj vo vlastnej réžii. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uviedol, že by bolo vhodné, aby odborová 

komisia disponovala viacerými kompetenciami vyplývajúcimi zo Študijného poriadku FaF UK na úkor 

svojho predsedu, pretože rovnaké pripomienky boli vnesené aj pri schvaľovaní Študijného poriadku 

PraF UK, pričom PraF UK tieto pripomienky akceptovala a Študijný poriadok PraF UK následne 

primerane upravila. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

uviedol, že už riešil sťažnosti od doktorandov na FaF UK týkajúce sa neštudentského prístupu FaF UK 

voči doktorandom. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že niektoré pripomienky odprezentované na 

rokovaní komisie sú zásadné a týkajú sa obsahového charakteru právneho predpisu, a preto je podľa 
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neho vhodné, aby AS FaF UK schválil Študijný poriadok FaF UK opätovne so zapracovanými 

zmenami. 

 

Prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. uviedla, 

že FaF UK žiada o schválenie Študijného poriadku FaF UK na najbližšom pléne AS UK, pretože FaF 

UK potrebuje podľa neho začať fungovať. Následne vyjadrila aj ochotu, že FaF UK je pripravená 

upravený Študijný poriadok FaF UK so zapracovanými pripomienkami nechať opätovne schváliť vo 

svojom fakultnom senáte pred zasadnutím pléna AS UK. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že to, či 

bude AS FaF UK musieť opätovne schvaľovať Študijný poriadok FaF UK bude závisieť od znenia 

pripomienok, ktoré sa zapracujú do právneho predpisu. 

 

Na rokovanie komisie prišiel člen komisie prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., čím sa počet členov 

komisie prítomných na rokovaní komisie zvýšil na 9. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Študijný 

poriadok Farmaceutickej fakulty UK po zapracovaní legislatívno-technických a obsahových 

pripomienok, ktoré boli odprezentované na zasadnutí komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.  

 

Bod č. 4: Návrh na úpravu Štipendijného poriadku UK 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prítomných informoval o probléme s vyplácaním 

odborových štipendií na FTVŠ UK a o žiadosti zo strany FTVŠ UK na zmenu Štipendijného poriadku 

UK. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že FTVŠ 

UK si môže prijať vlastný fakultný štipendijný poriadok, v rámci ktorého si predmetnú otázku upraví 

odchylne od Štipendijného poriadku UK, pričom tento fakultný štipendijný poriadok môže byť aj 

krátky, a teda upravujúci len túto jednu otázku. Podľa nej je to najjednoduchšie riešenie tohto 

problému. 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK reflektuje problém týkajúci sa vyplácania štipendií na 
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Fakulte telesnej výchovy a športu UK, pričom za najvhodnejšie riešenie tohto problému považuje 

Právna komisia AS UK prijatie Štipendijného poriadku Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ktorý 

predmetnú otázku upraví. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.  

 

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:  12:58 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


