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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  21. 11. 2020 

Z á pi s n ic a  

z 4. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 07. októbra 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   13:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie Študijného poriadku PraF UK. 

3. 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 11 

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 RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že nezahlasuje za schválenie programu z toho 

dôvodu, že nebola dodržaná 5-dňová lehota na odoslanie pozvánok a doručenie materiálov pred 

zasadnutím komisie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odpovedal, že dostal informáciu o doručení 

materiálov až v piatok  02. 10. 2020, a preto nebola predmetná lehota dodržaná. 

 

Keďže žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie nezaznel, tak predseda 
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nechal hlasovať o programe uvedenom na pozvánke: 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 11 6 10 0 1 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie Študijného poriadku PraF UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že k predmetnému právnemu predpisu obdržal 

pripomienky v písomnej forme od viacerých členov komisie, pričom im bude postupne venovať 

pozornosť. 

 

Doručené pripomienky od členky komisie JUDr. Marty Kečkéšovej, PhD. a člena komisie Bc. Martina 

Matejoviča boli formálneho charakteru, pričom predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

požiadal prítomného zástupcu PraF UK o ich zapracovanie do návrhu právneho predpisu. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. súhlasil 

so zapracovaním písomných pripomienok od predmetných dvoch členov komisie, pričom súhlasil aj so 

zapracovaním pripomienok, ktoré mu adresovala prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., vrátane doplnenia obsahu do predmetného právneho predpisu. 

 

Predseda komisie ďalej prečítal doručenú pripomienku členky komisie PhDr. Anikó Dušíkovej, PhD., 

ktorej obsahom bolo vysvetlenie rozdielu medzi časovou náročnosťou štúdia v dennej forme štúdia 

a externej forme štúdia pre študenta (čl. 3 ods. 8 a ods. 10 Študijného poriadku PraF UK). 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že PraF UK má akreditované aj študijné programy, ktoré síce materiálne trvajú dva a pol akademického 

roka, avšak formálne trvajú tri akademické roky, a preto je potrebné takým spôsobom nastavené časové 

rozpätie náročnosti štúdia. 

 

Predseda komisie následne prečítal ďalšiu doručenú pripomienku členky komisie PhDr. Anikó 

Dušíkovej, PhD., ktorej obsahom bolo to, či v rámci čl. 37 ods. 10 Študijného poriadku PraF UK nemá 

byť namiesto termínu „štúdium“ použitý termín „skúška“. 

 

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

formulácia čl. 37 ods. 10 Študijného poriadku PraF UK je naformulovaná správne a má tam byť 

použitý termín „štúdium“. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku členky komisie PhDr. Anikó Dušíkovej, PhD., 

ktorá sa opýtala, či sa nahrávka prednášky považuje za autorské dielo a akým spôsobom sa môže šíriť. 
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Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že počas trvania zamestnaneckého pomeru sa môžu vyhotovovať zamestnanecké diela a právny 

poriadok Slovenskej republiky tiež obsahuje zákonné licencie umožňujúce poskytnúť diela na 

pedagogické účely. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, aby PraF 

UK upozorňovala svojich študentov na to, že nahrávky prednášok nie je možné ďalej svojvoľne 

rozširovať. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorý sa opýtal, 

či povinnosť študenta šíriť dobré meno UK a PraF UK a zdržať sa poškodzovania dobrého mena UK 

a PraF UK (čl. 2 ods. 3 písm. l) Študijného poriadku PraF UK) nie je v rozpore s právom študenta 

slobodne vyjadrovať svoje názory (čl. 2 ods. 2 písm. j) Študijného poriadku PraF UK). 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že samotné šírenie kritických názorov študentov nie je disciplinárnym deliktom, a teda 

predmetné konanie by nebolo sankcionované. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa následne opýtal, či môže študent podľa čl. 2 ods. 2 písm. j) Študijného 

poriadku PraF UK prejavovať svoje názory len na akademickej pôde. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že predmetné ustanovenie Študijného poriadku PraF UK umožňuje študentom prejavovať 

svoje názory na akademickej pôde, pričom mimo akademickej pôdy im toto právo vyplýva z ústavného 

zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorý sa opýtal, 

prečo je dosiahnutie kreditov v čl. 5 ods. 3 Študijného poriadku PraF UK vymedzené pojmom 

„spravidla“. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že predmetné ustanovenie obsahuje len orientačné číslo kvantifikujúce dosiahnutie určitého 

počtu kreditov, pričom tento počet nemusí byť dodržaný. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorej 

obsahom bolo, či by nebolo vhodné doplniť do čl. 11 ods. 16 Študijného poriadku PraF UK pravidlo, že 

známka dosiahnutá za absolvovanie predmetu neovplyvňuje počet získaných kreditov.  

 

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

predmetnú pripomienku považuje za irelevantnú, pretože toto pravidlo vyplýva zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorej 

obsahom bolo, že sa mu zdá nízky počet kreditov potrebných na absolvovanie kontrolných etáp štúdia 

v čl. 16 Študijného poriadku PraF UK, pretože napr. na absolvovanie prvej kontrolnej etapy štúdia stačí 
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získanie 12 kreditov, a teda úspešné absolvovanie dvoch 6-kreditových predmetov. Následne prečítal 

predseda komisie ďalšiu otázku od člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorej obsahom bolo, koľko 

kreditov je potrebných na pokračovanie v štúdiu pre študentov ukončujúcich 3. a 4. ročník. Posledná 

pripomienka člena komisie Bc. Borisa Bobáľa, ktorú prečítal predseda komisie, sa týkala čl. 46 

Študijného poriadku PraF UK, v rámci ktorého sa mu zdal nízky počet kreditov potrebných na 

absolvovanie kontrolných etáp štúdia v súvislosti s COVID-19 krízou (napr. pre absolvovanie prvého 

semestra bude študentovi stačiť absolvovať jeden 6-kreditový predmet), a tiež mu opätovne 

absentovalo stanovenie počtu kreditov potrebných na pokračovanie v štúdiu pre študentov 

ukončujúcich 3. a 4. ročník. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že v Študijnom poriadku PraF UK nie je stanovený počet kreditov pre pokračovanie v štúdiu pre 

študentov končiacich 3. a 4. ročník preto, lebo PraF UK má akreditované len trojročné a štvorročné 

akreditované programy. Následne uviedol, že študijné programy akreditované na PraF UK prešli 

v posledných rokoch výraznou reformou, v dôsledku ktorej sa znížil počet kreditov potrebných na 

absolvovanie jednotlivých predmetov, a preto v súčasnosti už na PraF UK v rámci novej akreditácie nie 

sú vyučované 6-kreditové predmety. 

 

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

Študijného poriadku PraF UK navrhla doplniť ďalšie kontrolné etapy štúdia a súčasne navrhla 

zredukovať pomerne obsiahly výpočet práv a povinností študentov PraF UK. Následne uviedla, že 

podobné pripomienky vyplývajú aj zo zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 1 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK uvádza, že predmetným študijným 

poriadkom sa riadia aj vzdelávacie aktivity v rámci podnikateľskej činnosti, ak tak ustanoví zmluva so 

študentom. Podľa jeho názoru sa pravdepodobne má na mysli poskytovanie ďalšieho vzdelávania, 

pričom však účastníci ďalšieho vzdelávania nie sú študentmi a realizácia ďalšieho vzdelávania nie je 

podnikateľskou činnosťou vysokej školy, ale jej hlavnou činnosťou s poukazom na § 1 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o VŠ“). 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že predmetné ustanovenie sa má týkať účastníkov cudzojazyčných programov, ktorí chcú absolvovať 

časť vzdelávacích aktivít realizovaných na fakulte, a preto PraF UK chce, aby sa na nich vzťahovali 

práva a povinnosti vyplývajúce zo Študijného poriadku PraF UK. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. vyslovila súhlas 

s pripomienkou člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD. a následne navrhla, aby si PraF UK tieto 

skutočnosti upravila v zmluvách s jednotlivými účastníkmi cudzojazyčných programov. 

 

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

rozumie zámeru PraF UK, avšak PraF UK pri takto nastavenej úprave práv a povinností pre predmetné 

osoby narazí na problémy s vymáhateľnosťou predmetného právneho predpisu, a preto tiež odporučil, 
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aby si PraF UK tieto skutočnosti upravila v zmluvách s jednotlivými účastníkmi cudzojazyčných 

programov. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

detailnejšie informoval o podrobnostiach diskutovanej problematiky týkajúcej sa účastníkov 

cudzojazyčných programov, ktorí na základe osobitných zmlúv absolvujú časť vzdelávacích aktivít na 

PraF UK.  

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že na PraF UK nemajú vysoký počet 

takýchto účastníkov cudzojazyčných programov, ktorí na základe osobitných zmlúv na PraF UK 

absolvujú časť vzdelávacích aktivít, a či preto nepostačuje právna úprava navrhnutá v Študijnom 

poriadku PraF UK. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol, aby si PraF UK pre dotknuté osoby vydala osobitnú 

smernicu dekana PraF UK, ktorá tieto otázky upraví. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že na PraF UK takéto nastavenie úpravy 

práv a povinnosti predmetných osôb videli ako prirodzené v situáciách, kedy sa dotknuté osoby zaviažu 

v zmluve k dodržiavaniu ustanovení Študijného poriadku PraF UK. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že takéto nastavenie práv a povinností dotknutých osôb im prišlo na PraF UK vhodné. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že dotknuté osoby nenapĺňajú status študenta, a preto 

sa nemôžu riadiť Študijným poriadkom PraF UK.  

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že Študijný poriadok PraF UK ide nad rámec podrobnejšej úpravy práv 

a povinností študentov uvedených v čl. 54 a čl. 55 Štatútu PraF UK, čo je v rozpore s § 15 ods. 2 písm. 

j) v spojitosti s § 33 ods. 4 Zákona o vysokých školách, pretože podľa citovaných ustanovení Zákona 

o vysokých školách má podrobnejšie vymedzenie akademických práv a povinností študentov 

obsahovať štatút fakulty a nie študijný poriadok fakulty. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík k pripomienke 

uviedol, že vo formulácii Študijného poriadku PraF UK nevidí problém, pretože študent musí 

dodržiavať všetky povinnosti vymedzené vo vnútorných predpisoch vysokej školy ako aj fakulty. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

k predmetnej pripomienke uviedol, že využitím argumentácie ad absurdum by museli byť všetky práva 

a povinnosti študentov vymedzené v Štatúte PraF UK. Následne uviedol, že môžu byť upravené aj 

v iných vnútorných predpisoch PraF UK. 

 

Rokovanie komisie opustil člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD., čím sa počet členov komisie 

prítomných na rokovaní komisie znížil na 10.  
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Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 2 ods. 5 Študijného poriadku PraF UK uvádza, že do pedagogických 

a vedeckých povinností doktoranda patrí aj príprava materiálov na žiadosti o granty a podieľanie sa na 

administrácii schválených projektov. Obsah doktorandského študijného programu určuje § 54 Zákona 

o vysokých školách, pričom podľa jeho názoru administrácia schválených projektov a príprava 

projektov (s výnimkou Grantu mladých UK) je nad rámec toho, čo by malo obsahovať doktorandské 

štúdium podľa Zákona o vysokých školách. Pripomienka bola zároveň tiež spojená s otázkou, či PraF 

UK nemá vytvorené oddelenie grantov na administráciu projektov.  

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

k predmetnej pripomienke uviedol, že PraF UK má vytvorené oddelenie projektov a grantov. Následne 

dodal, že podľa jeho názoru majú namietané činnosti súvis s vedeckou činnosťou doktorandov. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že aj podľa jeho názoru by sa mal PhD. 

študent podieľať na administrácii projektov. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent podporil obsah pripomienky člena komisie RNDr. Róberta 

Kysela, PhD., pretože podľa jeho názoru administrácia schválených projektov a príprava projektov 

nemajú súvislosť s vedeckou prácou doktorandov a nemali by byť vymedzené medzi povinnosťami 

doktorandov. 

 

Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. tiež uviedol, že mu z ničoho nevyplýva, aby 

povinnosťou doktoranda bola administrácia schválených projektov a príprava projektov. Následne sa 

opýtal, či má PraF UK vymedzené, koľko % jej doktorandov participuje na projektoch a grantoch. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že presný počet povedať nevie, avšak doktorandi vo vysokej miere participujú na 

projektoch a grantoch. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 3 ods. 6 Študijného poriadku PraF UK definuje prezenčnú metódu štúdia 

v rozpore s § 60 ods. 5 a ods. 6 Zákona o vysokých školách. Podľa jeho názoru to, čo Študijný poriadok 

PraF UK definuje ako „on-line kontaktná prezenčná metóda štúdia“ je podľa Zákona o vysokých 

školách dištančná metóda štúdia. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že podľa neho je on-line kontaktná prezenčná metóda štúdia správne v Študijnom poriadku PraF UK 

definovaná ako prezenčná metóda štúdia. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že on osobne zavedenie on-line kontaktnej 

prezenčnej metódy štúdia považuje za prispôsobenie sa k spôsobu realizácie vzdelávania na vysokých 

školách v súvislosti s COVID-19 krízou. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 4 ods. 3 Študijného poriadku PraF UK definuje kategórie predmetov 
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zaradené do študijného programu podľa záväznosti ich absolvovania (povinné, povinne voliteľné, 

výberové) odlišne od § 3 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. 

o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Vyhláška o kreditovom 

systéme štúdia“), hoci poznámka pod čiarou 14 odkazuje na Vyhlášku o kreditovom systéme štúdia. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

k predmetnej pripomienke uviedol, že v rámci dotknutého ustanovenia Študijného poriadku PraF UK je 

odkaz na Vyhlášku o kreditovom systéme štúdia, pričom takéto znenie nie je podľa neho v rozpore 

s ustanoveniami Vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 37 ods. 8 Študijného poriadku PraF UK upravuje spôsob tajného hlasovania 

skúšobnej komisie pri obhajobe dizertačnej práce, pričom navrhované znenie však závažným spôsobom 

porušuje princíp tajnosti hlasovania, pretože časť členov skúšobnej komisie bude mať vedomosť o tom, 

ako hlasovali iní členovia skúšobnej komisie. Súčasne mu nie je zrejmé, prečo PraF UK trvá na 

hlasovaní formou hlasovacích lístkov aj v prípade neprítomnosti časti členov skúšobnej komisie (resp. 

ich pripojenia sa dištančne prostredníctvom IT technológií), keď úspešne implementovala elektronické 

tajné hlasovanie v prípade Vedeckej rady PraF UK, čo bolo aj patrične na webovom sídle UK pred 

niekoľkými mesiacmi medializované. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, či nie je 

vhodné v predmetnom ustanovení upraviť tajné hlasovanie na neverejné hlasovanie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že hlasovanie skúšobnej komisie do 

schránky pri obhajobe dizertačných prác je tradícia na PraF UK. 

 

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

navrhované hlasovanie je v zásade tajné, pričom spôsob hlasovania prostredníctvom IT technológií cez 

prítomného člena skúšobnej komisie môže byť považovaný za výnimku z tajnosti hlasovania. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. uviedla, že navrhovaný spôsob hlasovania 

prostredníctvom IT technológií cez prítomného člena skúšobnej komisie jej príde ťažkopádny. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že pri tomto hlasovaní zákony nevyžadujú tajnosť 

hlasovania, a preto by bolo elegantnejšie to upraviť nejak inak. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. uviedla, že by bolo vhodné do predmetného ustanovenia 

doplniť, že člen skúšobnej komisie bude môcť prijať poverenie na vykonanie hlasovania za 

neprítomného člena komisie až vtedy, keď bude mať sám za seba vykonané hlasovanie. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že na PraF UK sú často členmi skúšobných komisií pri obhajobách dizertačných prác fyzické osoby, 

ktoré sú často diaľkovo vzdialené, pričom tento spôsob hlasovania mal zjednodušiť ich prítomnosť na 

obhajobách dizertačných prác. Uviedol, že bude potrebné, aby medzi členom skúšobnej komisie, ktorý 

bude neprítomný, a členom skúšobnej komisie, ktorý za neho vykoná hlasovanie, panovala vzájomná 
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dôvera. Následne dodal, že prednesené návrhy členov komisie na úpravu spôsobu hlasovania berie na 

vedomie a pokúsi sa ich reflektovať do budúcnosti. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc predstavil spôsob hlasovania z RKCMBF, kedy zamestnanec, ktorý 

mal vedomosť o svojej neprítomnosti počas hlasovania, nechal zapečatený svoj hlas administratívnej 

pracovníčke v obálke. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prítomných požiadal, aby komisia predmetné návrhy 

pri schvaľovaní Študijného poriadku PraF UK formulovala v uznesení ako podnety na úpravu pro 

futuro. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že čl. 47 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK upravuje, že nový Študijný 

poriadok PraF UK sa vzťahuje aj na skutočnosti a vzťahy, ktoré nastali po 01. septembri 2020 do 

účinnosti nového Študijného poriadku PraF UK, pokiaľ nový Študijný poriadok PraF UK zabezpečuje 

pre študentov väčší rozsah práv alebo je pre študentov priaznivejší. Podľa jeho názoru ide 

o retroaktívne pôsobenie Študijného poriadku PraF UK na právne vzťahy, ktoré vznikli pred jeho 

účinnosťou. Ďalej podľa neho nie je zrejmé, podľa akej úpravy sa postupuje v období od 01. septembra 

2020 na PraF UK – či je to nový Študijný poriadok UK alebo Študijný poriadok PraF UK z roku 2008 

s početnými dodatkami. Záverom svojej pripomienky uvádza, že mu v tejto otázke absentuje princíp 

právnej istoty voči študentom a zamestnancom PraF UK. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že je proti tomu, aby v predmetnom ustanovení bola výslovne upravená spätná účinnosť Študijného 

poriadku PraF UK. Uviedol, že pri formulácii predmetného ustanovenia na PraF UK prebiehali dlhé 

diskusie o tom, ako správne upraviť pôsobenie na vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou Študijného 

poriadku PraF UK, ale trvajú aj počas jeho účinnosti. 

 

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

dotknuté vzťahy by bolo vhodné upraviť v Prechodných ustanoveniach Študijného poriadku PraF UK. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že štúdium v súlade s najnovšími poznatkami je povinnosťou a zároveň aj 

právom študentov PraF UK podľa Študijného poriadku PraF UK. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že v tom nevidí problém, pretože obsah tohto práva a povinnosti sa prelína. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík opustil rokovanie 

komisie. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že preňho je pojem „univerzitná pôda“ použitý v čl. 2 ods. 2 písm. j) Študijného 

poriadku PraF UK nejasný, pretože Zákon o vysokých školách používa pojem akademická pôda. 
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Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že pojem univerzitná pôda má širší rozsah ako pojem akademická pôda. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že preňho je pojem „akademické orgány“ použitý v čl. 2 ods. 2 písm. o) 

Študijného poriadku PraF UK nejasný, pretože Zákon o vysokých školách používa pojem orgány 

akademickej samosprávy. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že existujú na PraF UK aj iné orgány ako orgány akademickej samosprávy. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, ako sa bude hodnotiť plnenie povinnosti študenta šíriť dobré meno UK a PraF 

UK ustanovenej v čl. 2 ods. 3 písm. l) Študijného poriadku PraF UK a, kto bude porušenie tejto 

povinnosti sankcionovať. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že je to študentská deklaratórna povinnosť, pričom rovnaká povinnosť študentov sa používa aj pri 

promóciách. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že v čl. 2 ods. 10 Študijného poriadku PraF UK je použitý pojem „študijného 

poradcu“, pričom s ohľadom na iné ustanovenia má byť správne použitý pojem „študentského 

študijného radcu“. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že ide o zrejmú chybu v písaní, ktorá sa odstráni. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, že druhá veta čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK je preňho nejasná, pretože 

mu v nej chýba to, z akej línie sa bude vychádzať. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že sa má vychádzať z inej línie, pričom sa to do predmetného ustanovenia doplní. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo, prečo je v čl. 7 ods. 3 Študijného poriadku PraF UK uvedený dovetok „ak to nie 

je v rozpore s harmonogramom štúdia stanoveným rektorom“. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že to upravuje situáciu vtedy, kedy by napr. rektor UK v harmonograme štúdia stanovil, že skúškové 

obdobie bude trvať len štyri týždne. 
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Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., ktorej 

obsahom bolo, že v čl. 11 ods. 12 Študijného poriadku PraF UK sa ako na jedinom mieste celého 

právneho predpisu uvádza známka „X“, a teda či je táto známka implementovaná v systéme AIS 2. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že predmetná známka je implementovaná v systéme AIS 2. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., ktorej 

obsahom bolo to, kto bude kontrolovať povinnosť vymedzenú v čl. 11 ods. 24 Študijného poriadku 

PraF UK. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že to bude povinnosť študenta, pričom sa to do predmetného ustanovenia doplní. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú otázku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., ktorej 

obsahom bolo to, kto určí komisionálnu formu skúšania bez žiadosti študenta vymedzenú v čl. 12 ods. 

13 Študijného poriadku PraF UK, resp. na koho návrh sa to udeje. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že tu bude buď skúšajúci, vyučujúci alebo katedra, pričom to zámerne explicitne nestanovili 

v Študijnom poriadku PraF UK. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že v čl. 14 ods. 4 druhej vete Študijného poriadku PraF UK má zrejme 

namiesto slov „kombinovaného skúšania“ byť uvedené „kombinovaného hodnotenia“. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že pripomienka je správna a predmetné ustanovenie sa upraví. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že v čl. 16 a ani v čl. 46 Študijného poriadku PraF UK nie je uvedené, aké sú 

kontrolné etapy štúdia v rokoch nadštandardnej dĺžky štúdia. Pripomienka ďalej obsahovala otázku, či 

študent počas nadštandardnej dĺžky štúdia nemusí získať ani jeden kredit. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

odpovedal, že tam nie sú zámerne, pretože mu to prišlo zbytočné.  

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. súhlasila so 

stanoviskom prodekana PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, 

PhD. v otázke kontrolných etáp štúdia počas nadštandardnej dĺžky štúdia. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že v čl. 18 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK sú podmienky pre vykonanie 

štátnej skúšky podľa písmen a) a b) nekonzistentné a v navrhovanej podobe nevykonateľné, pretože 

v návetí a písmene b) sa uvádza „štátna skúška“, kým v písmene a) sa používa pojem „posledná štátna 
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skúška“. Ďalej je podľa jeho názoru spojka „ak“ v návetí po štylistickej stránke nesprávne použitá voči 

písmenám a) a b) predmetného ustanovenia. 

 

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

formulácia predmetného ustanovenia je nesmierne dôležitá, pretože sa týka podmienok pripustenia na 

štátnu skúšku, a preto požiadala o to, aby bolo predmetné ustanovenie poriadne prekontrolované. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. prisľúbil 

prekontrolovanie dotknutého ustanovenia týkajúceho sa pripustenia na štátnu skúšku. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že čl. 21 ods. 2 Študijného poriadku PraF UK je po legislatívnej stránke 

nesprávne komponovaný. Keďže spojka „alebo“ je uvedená na konci písmena a), nie je zrejmé, či 

podmienka v písmene a) je chápaná zlučujúco („a“) alebo alternatívne („alebo“). Podľa jeho názoru 

teda nie je zrejmé, kumulatívne aké podmienky má študent splniť pre uznanie absolvovania predmetov. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že  predmetné podmienky v písmenách a) a b) sú alternatívne, pričom dotknuté ustanovenie sa upraví 

takým spôsobom, že bude zrozumiteľnejšie. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že v rámci Študijného poriadku PraF UK si v niektorých ustanoveniach 

odporuje to, čo patrí do kompetencie odborovej komisie, a to, čo patrí do kompetencie predsedu 

odborovej komisie. 

 

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

vytýkal Študijnému poriadku PraF UK aj prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. na zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prítomných informoval o tom, že na PraF UK 

prebehla reforma doktorandského štúdia, po ktorej má PraF UK už len jednu odborovú komisiu 

v študijnom odbore právo, s ktorou súčasne pôsobia programové komisie so zameraním na jednotlivé 

odvetvia práva. 

 

Predseda komisie následne prečítal doručenú pripomienku člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

ktorej obsahom bolo to, že v čl. 42 Študijného poriadku PraF UK chýba v nadväznosti na čl. 40 ods. 5 

Študijného poriadku PraF UK úprava toho, kedy sa rozhodnutie v elektronickej podobe do e-mailovej 

schránky študenta považuje za doručené. 

 

Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že to netreba osobitne upravovať, pretože sa tam aplikuje fikcia doručenia. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa opýtala, ktorá 

schránka študenta sa v predmetnom ustanovení rieši. 
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Prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, 

že je to e-mailová schránka pridelená študentom zo strany UK. 

 

Predseda komisie následne uviedol, že ostatné pripomienky člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

sú formálneho charakteru, pričom prodekan PraF UK pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. 

Ing. Ondrej Blažo, PhD. prisľúbil zapracovanie týchto formálnych pripomienok do Študijného poriadku 

PraF UK. 

  

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

Pedagogická a vedecká komisia AS UK požiadala PraF UK o prepracovanie Študijného poriadku PraF 

UK a jeho opätovné predloženie na rokovanie orgánov AS UK. Následne opustila rokovanie komisie 

z dôvodu pracovných povinností. 

 

Počas rozpravy k bodu opustila rokovanie komisie aj členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD., 

ktorá pri svojom odchode uviedla, že by odporučila tiež prepracovať predmetný Študijný poriadok PraF 

UK ako Pedagogická a vedecká komisia AS UK. V dôsledku jej odchodu sa počet členov komisie 

prítomných na rokovaní komisie znížil na 9. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal podpredsedu komisie JUDr. Filipa 

Vincenta, či trvá na svojej obsahovej pripomienke k čl. 2 ods. 5 Študijného poriadku PraF UK. 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent odpovedal, že na svojej pripomienke trvá. 

 

Členka komisie JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. navrhla, či povinnosť doktorandov participovať na 

príprave a administratíve projektov sa nedá v Študijnom poriadku PraF UK upraviť v primeranom 

rozsahu. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent odpovedal, že nie, pretože povinnosť doktorandov 

participovať na príprave a administratíve projektov je podľa neho v rozpore so Zákonom o vysokých 

školách, pričom tieto úlohy sa majú rozdeliť v rámci riešiteľského kolektívu. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent následne predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia AS UK žiada zo Študijného poriadku PraF UK vypustiť časť ustanovenia v čl. 2 ods. 

5 v znení: "príprava materiálov na žiadosti o granty a iných projektov, podieľanie sa na 

administrácii schválených projektov". 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 7 2 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.  
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Následne predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. predniesol návrh ďalšieho uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia AS UK odporúča plénu Akademického senátu UK schváliť Študijný poriadok PraF 

UK po zapracovaní formálnych pripomienok prezentovaných na zasadnutí komisie a obsahovej 

pripomienky týkajúcej sa úpravy ustanovenia čl. 2 ods. 5 Študijného poriadku PraF UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Záver 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  15:19 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


