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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  06. 07. 2020 

Z á pi s n ic a  

z 3. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 17. júna 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   11:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Dodatok č. 2 k Štatútu FM UK. 

3. Prerokovanie Študijných poriadkov JLF UK, LF UK a FTVŠ UK.  

4. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 

5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 a  

Rozpis dotácie na rok 2020. 

6. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS 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 nie je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 6 

členov z 13 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. 

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

nechal hlasovať o programe uvedenom na pozvánke: 
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prítomných za proti zdržal sa 

6 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený, avšak len vo forme 

odporúčania, pretože komisia v tejto chvíli nebola uznášaniaschopná. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 2 k Štatútu FM UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že predmetný právny predpis bol prepracovaný zo 

strany podpredsedu Právnej komisie AS UK JUDr. Filipa Vincenta, pričom do neho boli zapracované 

pripomienky prezentované na poslednom zasadnutí Právnej komisie AS UK. Následne uviedol, že on 

osobne už neeviduje výhrady voči zneniu predloženého právneho predpisu. 

 

Predseda komisie následne otvoril rozpravu k bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Predseda komisie 

informoval o tom, že na rokovanie komisie sa má dostaviť členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. 

a komisia sa stane uznášaniaschopnou, a preto nechá hlasovať o schválení Dodatku č. 2 k Štatútu FM 

UK až po jej príchode. 

 

Bod č. 3: Prerokovanie Študijných poriadkov JLF UK, LF UK a FTVŠ UK 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že boli zriadené pracovné skupiny k jednotlivým 

študijným poriadkom fakúlt UK s ohľadom na ich prerokovávaný počet. Predseda komisie zároveň 

prítomných informoval o tom, že predmetné študijné poriadky boli podrobené analýze zo strany 

Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

Študijný poriadok JLF UK 

Študijný poriadok JLF UK mala v pôsobnosti pracovná skupina v zložení: Mgr. Tamara Čipková, PhD. 

(vedúca), RNDr. Róbert Kysel, PhD., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Boris Bobáľ, Mgr. Andrea 

Figulová, PhD., Bc. Martin Matejovič. 

 

Vedúca pracovnej skupiny k Študijnému poriadku JLF UK Mgr. Tamara Čipková, PhD. pochválila JLF 

UK za kvalitnú prípravu predmetného právneho predpisu. Následne uviedla pripomienku 

k predloženému právnemu predpisu: 

• spôsob hlasovania komisie pri hodnotení štátnej skúšky, dizertačnej skúšky a obhajobe 

dizertačnej práce by mal byť upravený vo vnútornom predpise JLF UK  a nemal by byť upravený 

priamo v Študijnom poriadku JLF UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prečítal pripomienku člena komisie Borisa Bobáľa, 

ktorý sa z rokovania komisie ospravedlnil: 

• za členov odborovej komisie by nemali byť ustanovení vysokoškolskí pracovníci 

s akademickými titulmi ThDr. a ArtD., pretože to nie je relevantné pre študijné programy 

uskutočňované na JLF UK. 
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Ostatné prezentované pripomienky boli legislatívno-technického charakteru. 

 

Prodekan JLF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre informačné technológie prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. súhlasil so zapracovaním 

uvedených pripomienok. Po konzultácii s predsedom komisie doc. JUDr. Petrom Lukáčkom, PhD. sa 

dohodli, že AS UK schváli predložený právny predpis a JLF UK následne predloží dodatok 

k schválenému vnútornému predpisu, ktorým odstráni vytýkané nedostatky. 

 

Študijný poriadok LF UK 

Študijný poriadok LF UK mala v pôsobnosti pracovná skupina v zložení: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

(vedúci), doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. a PhDr. Anikó Dušíková, PhD. 

 

Vedúci pracovnej skupiny k Študijnému poriadku LF UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol 

pripomienky k predloženému právnemu predpisu: 

• v čl. 3 ods. 5 by mal byť pojem štandardný študijný plán nahradený pojmom odporúčaný študijný 

plán, aj keď ho obligatórne musia absolvovať všetci študenti; 

• v čl. 10 ods. 2 by malo byť umožnené, aby sa neúspešne absolvovaný povinne voliteľný predmet 

mohol nahradiť aj iným povinne voliteľným predmetom, pretože to vyplýva zo Študijného 

poriadku UK; 

• v čl. 10 ods. 3 by sa malo upraviť povinné absolvovanie opakovane zapísaných (prenesených) 

predmetov z 5. ročníka do 6. ročníka do 31.10. príslušného akademického roka, pretože je to 

v rozpore so Študijným poriadkom UK. 

 

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

prezentované pripomienky súvisia s prerekvizitami na LF UK a tento problém bol na LF UK už aj 

v minulosti. Následne zdôraznila, že povinnosť študenta absolvovať predmet do 31.10. príslušného 

akademického roka je v rozpore s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. 

z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších zmien. 

 

Prodekan JLF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre informačné technológie prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. uviedol, že JLF UK si diskutované 

otázky už vo svojom Študijnom poriadku upravila v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších zmien. 

 

Prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH. 

uviedla, že povinnosť absolvovať dotknuté predmety do 31.10. príslušného akademického roka je 

upravená tak, aby študenti nemuseli študovať nadštandardnú dĺžku štúdia. 

 

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

UK vylúči študenta zo štúdia preto, že neabsolvoval predmet do 31.10. príslušného akademického roka, 

tak z toho bude právny problém. Následne uviedol, že aj zápis predmetov v strede semestra je 

problematický, a preto by dotknuté ustanovenia LF UK mala zosúladiť s Vyhláškou Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších zmien. 
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Prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH. 

prisľúbila, že LF UK vytýkané nedostatky zapracuje do svojho Študijného poriadku. 

 

Vedúci pracovnej skupiny k Študijnému poriadku LF UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol ďalšie 

pripomienky k predloženému právnemu predpisu: 

• opýtal sa na spôsob realizácie blokovej výučby na LF UK; 

• uviedol, že časť dizertačnej skúšky, ktorá sa týka okruhu tém zo študijného programu je 

v rozpore so Študijným poriadkom UK, pretože ten upravuje časť dizertačnej skúšky, 

ktorá sa týka len témy dizertačnej práce. 

 

Prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH. 

uviedla, že výučba niektorých blokových predmetov trvá len týždeň (napr. očné alebo krčné), pričom 

dĺžka blokovej výučby je závislá od konkrétností vyučovaného predmetu. Následne uviedla, že uvedenú 

časť dizertačnej skúšky si tak vnútorne upravili preto, lebo v rámci tretieho stupňa štúdia majú veľký 

počet študijných programov a potrebujú overiť teoretické vedomosti študentov. 

 

Člen AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. k otázke dizertačnej skúšky uviedol, že doktorand je 

skúšaný počas dizertačnej skúšky aj tak len v rámci konkrétneho špecializačného vedného odboru. 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. apelovala na to, či LF 

UK musí mať vo svojom Študijnom poriadku všetko tak detailne precizované. 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. podporila názory prezentované zo strany 

zástupcov LF UK, pretože počas dizertačnej skúšky musia overiť všetky teoretické vedomosti študentov, 

pretože známe poznatky z vedných odborov sa neustále vyvíjajú. 

 

Na rokovanie komisie sa dostavila členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD., čím sa počet členov 

komisie prítomných na rokovaní zvýšil na 7 a komisia sa stala uznášaniaschopnou. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že v otázke úpravy dizertačnej skúšky by 

Študijný poriadok LF UK mal byť v zhode s Študijným poriadkom UK, aby niekto v budúcnosti 

nespochybnil priebeh nejakej konkrétnej dizertačnej skúšky. 

 

Prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre sociálnu starostlivosť o študentov prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH. 

uviedla, že ustanovenie týkajúce sa dizertačnej skúšky teda uvedú do súladu so Študijným poriadkom 

UK. 

 

Ostatné prezentované pripomienky boli legislatívno-technického charakteru. 

 

Člen AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že ako predseda AS LF UK zvolá zasadnutie 

pléna AS LF UK, kde schvália znenie Študijného poriadku so zapracovanými pripomienkami. 
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Študijný poriadok FTVŠ UK 

Študijný poriadok FTVŠ UK mala v pôsobnosti pracovná skupina v zložení: JUDr. Filip Vincent 

(vedúci), JUDr. Marta Kečkéšová, PhD., doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc. 

 

Vedúci pracovnej skupiny k Študijnému poriadku FTVŠ UK JUDr. Filip Vincent prítomných informoval, 

že identifikované pripomienky k Študijnému poriadku FTVŠ UK prevažne formálneho charakteru boli 

na oboznámenie odoslané zástupcom FTVŠ UK. 

 

Prodekan FTVŠ UK pre magisterský študijný program, doktorandský študijný program, rigorózne 

skúšky a integrovaný informačný a komunikačný systém Mgr. František Seman, PhD. poďakoval za 

dôslednú analýzu predloženého predpisu a následne odpovedal na vznesené pripomienky a otázky: 

• z právneho predpisu vypustia slovné spojenie „doktorské štúdium“, pretože je nerelevantné pre 

FTVŠ UK; 

• záznamník klinickej praxe budú v budúcnosti možno využívať ako doklad o štúdiu, pretože 

plánujú akreditovať nové študijné programy; 

• čl. 10 ods. 5 uvedú do súladu s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších zmien; 

• čl. 11 ods. 4 upravia v plnom rozsahu podľa ustanovenia Študijného poriadku UK; 

• znenie čl. 12 ods. 11 sa upraví, aby nebolo v rozpore s čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku FTVŠ 

UK; 

• z ustanovení týkajúcich sa odborovej komisie sa vypustia vysokoškolskí pracovníci 

s akademickým titulom ThDr., pretože to nie je relevantné pre FTVŠ UK; 

• ostatné pripomienky boli legislatívno-technického charakteru, ktoré sa tiež zapracujú do 

právneho predpisu. 

 

FTVŠ UK prezentované formálne pripomienky zapracuje do znenia právneho predpisu, ktorý následne 

so zapracovanými formálnymi pripomienkami predloží na rokovanie pléna AS UK. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k tomuto bodu a predniesol najskôr návrh uznesenia 

z druhého bodu rokovania komisie: 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 

2 k Štatútu FM UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené.  

 

Následne predniesol návrh ďalšieho uznesenia: 
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Uznesenie č. 2: 

Právna komisia Akademického senátu UK 

• odporúča Akademickému senátu UK schváliť Študijný poriadok JLF UK v Martine s tým, že 

navrhuje Akademickému senátu UK, aby odporučil JLF UK zapracovanie pripomienok 

Právnej komisie AS UK k Študijnému poriadku JLF UK v Martine; 

• odporúča Akademickému senátu UK schváliť Študijný poriadok LF UK po zapracovaní 

pripomienok Právnej komisie AS UK; 

• odporúča Akademickému senátu UK schváliť Študijný poriadok FTVŠ UK po zapracovaní 

pripomienok Právnej komisie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK 

Predmetný právny predpis predstavila prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., pričom uviedla, že jeho účelom je to, aby niektoré ocenenia študentov už neboli vždy 

spojené s finančným ohodnotením ocenených študentov s poukazom na optimalizáciu nákladov 

v súvislosti s finančnou krízou vyvolanou COVID-19. Následne odpovedala na prednesené otázky zo 

strany prítomných na rokovaní komisie týkajúcich sa predmetného bodu. 

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

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 

2 k Štipendijnému poriadku UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na 

rok 2020 a Rozpis dotácie na rok 2020 

 

Predseda komisie uviedol, že v rámci úložiska komisie bola členom komisie sprístupnená aj Metodika 

rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 a Rozpis dotácie na 

rok 2020. Následne otvoril rozpravu k bodu. 

 

Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, tak predseda komisie predniesol návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 4: 

Právna komisia Akademického senátu UK na svojom zasadnutí zobrala na vedomie Metodiku rozpisu 

dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 vrátane Rozpisu 

prostriedkov štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK na rok 2020. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK 

Predseda komisie uviedol, že v rámci úložiska komisie bol členom komisie sprístupnený materiál 

nazvaný Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK obsahujúci návrh zmien pôsobností komisií AS 

UK. Predseda komisie zároveň informoval, že príprava tohto dodatku vychádza z iniciatívy predsedníčky 

AS UK prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. Následne uviedol, že podľa jeho názoru navrhovaná 

zmena kompetencie Právnej komisie AS UK nie je preňho problémom, avšak zdá sa mu z predloženého 

materiálu problematický spôsob vykonávania kontroly zo strany Finančnej a majetkovej komisie AS UK. 

 

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

z predloženého materiálu nie je zrejmé odôvodnenie navrhovaných zmien. Tiež je podľa jeho názoru 

otázne, či je vhodným nápadom zvýšenie počtu komisií AS UK, keďže to bude znamenať vyššiu záťaž 

na fakulty UK ako aj Rektorát UK. Tiež sa pripojil k pripomienke predsedu komisie v tom, že je pre neho 

z predloženého materiálu nejasný obsah pojmu vykonávania kontrolnej činnosti Finančnou a majetkovou 

komisiou AS UK. Upozornil tiež na skutočnosť, že nie je jasné ako ide pro futuro AS UK pristupovať 

k účasti nečlenov AS UK v komisiách AS UK. Záverom uviedol, že Rokovací poriadok AS UK nemôže 

stanovovať extra povinnosti iným súčastiam UK. 

 

Členka komisie Mgr. Tamara Čipková, PhD. uviedla, že podľa jej názoru tiež v predloženom materiáli 

by bolo vhodné doplniť odôvodnenie.  

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent sa opýtal, či bude predmetný dodatok predložený aj 

v štandardnom legislatívnom znení.   

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. s ohľadom na uvedené otázky uviedla, aby sa 

prerokovanie predmetného bodu odročilo na ďalšie zasadnutie Právnej komisie AS UK. Členka komisie 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. uviedla, že návrh na odročenie predmetného bodu na ďalšie zasadnutie 

komisie tiež podporuje s ohľadom na sporné otázky. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že predložený materiál chápe ako zámer novelizácie 

predmetného Rokovacieho poriadku AS UK, avšak ešte sa predloží konkrétne legislatívne znenie 

dodatku. 
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Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, kto bude pripravovať konkrétne znenie Dodatku 

č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

 

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

 

Uznesenie č. 5: 

Právna komisia Akademického senátu UK nemá pripomienky k navrhovanej zmene svojej 

kompetencie v rámci návrhu Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK s tým, že Právna komisia 

Akademického senátu UK zaujme stanovisko k celému materiálu po jeho komplexnom predložení na 

rokovanie komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  12:56 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


