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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  31.05.2020 

Zá p i s n i c a  

z 2. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 20. mája 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   10:03 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie Študijných poriadkov FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK. 

3. Dodatok č. 2 k Štatútu FM UK.  

4. Návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku UK. 

5. Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu UK. 

6. Návrh na zrušenie CĎV UK. 

7. Návrh Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku UK. 

8. 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 10 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.  

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol presunutie bodu č. 7 (Návrh Dodatku č. 5 k Študijnému 

poriadku UK) za bod č. 2, pričom predseda komisie následne predniesol zmenený návrh programu. 

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

komisie nechal hlasovať o zmenenom programe: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje nasledujúci program:  

„1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie Študijných poriadkov FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK.  

3. Návrh Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku UK. 

4. Návrh na zrušenie CĎV UK. 

5. Návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku UK. 

6. Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu UK. 

7. Dodatok č. 2 k Štatútu FM UK.  

8. Záver.“  

 

č. hlas. prítomných Kvórum za proti zdržal sa 

1 10 6 10 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že zmenený program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie Študijných poriadkov FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, 

RKCMBF UK 

 

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

študijným poriadkom fakúlt UK s ohľadom na ich 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 FiF UK 

Študijný poriadok FiF UK mala v pôsobnosti pracovná skupina v zložení: RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(vedúci), prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. a Boris Bobáľ. 

 

Vedúci pracovnej skupiny k Študijnému poriadku FiF UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. prítomných 

informoval, že pracovná skupina neidentifikovala ustanovenia Študijného poriadku FiF UK, ktoré by 

boli v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily. Následne sa opýtal otázky k obsahu Študijného 

poriadku FiF UK: 

 Či v rámci FiF UK prebieha zápis študentov v plnej miere elektronicky? 

 Čo FiF UK plánuje pro futuro urobiť so smernicou dekana FiF UK upravujúcou doktorandské 

štúdium? 

 

Prodekanka FiF UK pre bakalárske a magisterské štúdium doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. 

odpovedala, že na FiF UK potvrdzuje študent zápisný list len v systéme AIS 2, čiže zápisný list 

nepodpisuje, pretože prvé dva týždne semestra si môže zmeniť predmety. 
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Prodekan FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. Mgr. Vladimír Zvara, 

PhD. odpovedal, že smernica dekana FiF UK upravujúca doktorandské štúdium neupravuje doktorandské 

štúdium ako celok, ale museli ju prijať s ohľadom na niektoré aspekty súvisiace so skvalitnením 

doktorandského štúdia. Následne poukázal na to, že na FiF UK majú 25 doktorandských študijných 

programov a museli si z tohto dôvodu upraviť počet členov odborových komisií a zároveň sa odborové 

komisie aktívne podieľajú na hodnotení štúdia jednotlivých doktorandov. 

 

Študijný poriadok FMFI UK 

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

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

 

Vedúci pracovnej skupiny k Študijnému poriadku FMFI UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prítomných 

informoval, že pracovná skupina neidentifikovala zásadné pripomienky k obsahu Študijného poriadku 

FMFI UK. Následne sa opýtal otázky k obsahu Študijného poriadku FMFI UK: 

 Či sa FMFI UK neobáva pri čl. 10 ods. 6 Študijného poriadku FMFI UK, že by mohli vzniknúť 

nejaké nejasnosti pri aplikácii ustanovenia vtedy, keď študent neobjaví prekryv predmetov? 

 Či nie je neprimerane prísne pre študenta, ak sa obhajoba dizertačnej práce hodnotí neprospel 

v prípade rovnosti hlasov pri obhajobe dizertačnej práce? (otázka PhDr. Anikó Dušíkovej, PhD.) 

 Či nie je neprimerane prísna pre študenta aplikácia čl. 12 ods. 12 Študijného poriadku FMFI UK 

napr. vtedy, keď študent nevedomky vykríkne počas skúšky, pričom v zmysle dotknutého 

ustanovenia bude následne hodnotený známkou FX bez možnosti opravného termínu? (otázka 

doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD.) 

 

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že spôsob hlasovania pri obhajobe 

dizertačnej práce vychádza z úpravy spôsobu hlasovania Vedeckej rady FMFI UK. K druhej otázke 

odpovedal, že také prípady, ktoré boli obsiahnuté v otázky, sa nedejú. Následne dodal, že na dotknutého 

študenta stále tiež môže byť podaný podnet na Disciplinárnu komisiu FMFI UK. 

 

Prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. odpovedala, 

že čl. 10 ods. 6 je obsiahnutý v Študijnom poriadku FMFI UK z toho dôvodu, aby sa študenti nesnažili 

špekulovať so zápisom rovnakých predmetov za účelom uľahčenia si štúdia. Dekan FMFI UK prof. 

RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. následne vysvetlil, prečo sa na FMFI UK vyučujú predmety s podobným 

obsahom. Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. následne vysvetlil problematiku predmetov 

s podobným obsahovým zameraním na príklade Právnickej fakulty UK. 

 

Študijný poriadok PdF UK 

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

(vedúca), Mgr. Andrea Figulová, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc. 

 

Vedúca pracovnej skupiny k Študijnému poriadku PdF UK Mgr. Tamara Čipková, PhD. prítomných 

informovala, že pracovná skupina neidentifikovala pripomienky k obsahu Študijného poriadku PdF UK 

z právneho hľadiska, pričom následne uviedla, že Študijný poriadok PdF UK vo významnej miere 

vychádza zo Študijného poriadku UK, pričom PdF UK má upravené určité osobitosti, avšak z právneho 

hľadiska nie sú sporné. 
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Študijný poriadok PriF UK 

Študijný poriadok PriF UK mala v pôsobnosti pracovná skupina v zložení: JUDr. Filip Vincent (vedúci), 

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. a doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

 

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

že pracovná skupina identifikovala niekoľko pripomienok a otázok k obsahu Študijného poriadku PriF 

UK prevažne formálneho charakteru (najmä nesprávne odkazy v ustanoveniach na iné ustanovenia 

v rámci predpisu), pričom súčasne informoval, že pripomienky boli na oboznámenie odoslané zástupcom 

PriF UK. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov PriF UK doc. Mgr. 

Miroslava Slaninová, PhD. následne poďakovala pracovnej skupine za dôslednú analýzu predloženého 

predpisu a následne odpovedala na vznesené pripomienky a otázky, pričom zároveň informovala, že 

všetky formálne pripomienky budú zapracované do právneho predpisu: 

 pripomienku týkajúcu sa uznávania predmetov nie je možné akceptovať s ohľadom na to, že 

dotknutá právna úprava vychádza zo Študijného poriadku UK; 

 úprava čl. 11 ods. 2 Študijného poriadku PriF UK v otázke kombinovaného spôsobu hodnotenia 

vychádza z požiadavky Chemickej sekcie PriF UK; 

 úprava čl. 12 ods. 11 Študijného poriadku PriF UK obsahuje rozpor s čl. 12 ods. 9 Študijného 

poriadku PriF UK, pričom predmetné ustanovene bude upravené; 

 čl. 15 ods. 9 Študijného poriadku PriF UK nebol v plnej miere doslovne prevzatý zo Študijného 

poriadku UK, pretože majú určité inak zaužívané procesy na fakulte; 

 čl. 16. ods. 2 Študijného poriadku PriF UK nebol v plnej miere doslovne prevzatý zo Študijného 

poriadku UK, pretože predmetnej otázke je venovaná pozornosť v rámci iného ustanovenia 

Študijného poriadku PriF UK; 

 Prif UK neinkorporovala do Študijného poriadku PriF UK čl. 17 ods. 2 Študijného poriadku UK 

v časti týkajúcej sa bakalárskeho a magisterského štúdia z toho dôvodu, že žiadostí o zmenu 

formy štúdia je na PriF UK málo; 

 čl. 19 ods. 5 Študijného poriadku PriF UK predstavuje fungovanie PriF UK vo vzťahu 

k študentom, ktorí absolvovali Erazmus; 

 pripomienka k čl. 19 ods. 9 Študijného poriadku PriF UK bola akceptovaná; 

 odkaz vrátane poznámky pod čiarou č. 71 bude vypustený; 

 pripomienky vznesené k čl. 47 Študijného poriadku PriF UK a k Prílohe č. 2 Študijného poriadku 

PriF UK budú zapracované. 

 

Prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky PriF UK doc. RNDr. Marianna Kováčová, 

PhD. následne odpovedala na vznesené pripomienky a otázky týkajúce sa časti upravujúcej doktorandské 

štúdium, pričom tiež zároveň informovala, že všetky formálne pripomienky budú zapracované do 

právneho predpisu: 

 pripomienky k čl. 27 ods. 2 a ods. 5 Študijného poriadku PriF UK budú zapracované; 

 k pripomienke k čl. 30 ods. 8 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že výpočet dôvodov bol 

doplnený v prospech študentov; 

 pripomienku k čl. 32 ods. 3 Študijného poriadku PriF UK prisľúbila zapracovať ak súvisiaci 

technickú zmenu bude umožňovať systém AIS 2; 
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 úprava čl. 32 ods. 15 Študijného poriadku PriF UK vychádza z procesov zaužívaných na PriF 

UK; 

 k pripomienke k čl. 34 ods. 19 a čl. 39 ods. 15 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že pre lepšiu 

orientáciu študentov je lepšie ponechať ustanovenie v navrhovanom znení; 

 k pripomienke k čl. 34 ods. 8 a čl. 37 ods. 45 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že zameranie 

na docentov a profesorov pôsobiacich na UK je zámerné, pretože PriF UK spolupracuje s inými 

fakultami UK; 

 k pripomienke k č. 38 ods. 1 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že požiadavka na možnosť 

stanovenia výnimky pre dekana PriF UK vyplynula z vedenia PriF UK, pričom prisľúbila, že 

výnimka sa naviaže len na pracovníkov zo spoločného pracoviska;  

 k pripomienke k čl. 38 ods. 2 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že sa zapracuje úprava zo 

Študijného poriadku UK; 

 k pripomienkam k čl. 42 Študijného poriadku PriF UK uviedla, že výpočet dôvodov bol doplnený 

v prospech študentov; 

 pripomienky k odkazu pod čiarou č. 129, k čl. 44 a k Prílohe č. 4 Študijného poriadku PriF UK 

budú zapracované. 

 

Prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky PriF UK doc. RNDr. Marianna Kováčová, 

PhD. a predseda AS PriF UK doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. poďakovali záverom za podnetné 

pripomienky k Študijnému poriadku PriF UK a prisľúbili zapracovanie odôvodnených pripomienok. 

 

Študijný poriadok RKCMBF UK 

Študijný poriadok RKCMBF UK bol v pôsobnosti celej Právnej komisie AS UK. Predseda komisie doc. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že k predmetnému predpisu nemá pripomienky. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že k predloženému právnemu predpisu nemá 

pripomienky a opýtal sa na rozdiel medzi licenciátom a doktorátom. 

 

Dekan RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. sa ospravedlnil za neskoršie odoslanie 

Študijného poriadku RKCMBF UK pre potreby prerokovania AS UK z dôvodu osobitného postavenia  

RKCMBF UK a súčasne uviedol, že predmetný predpis bol prekonzultovaný s Oddelením legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK a členom Právnej komisie AS UK RNDr. Róbertom Kyselom, PhD. 

Následne informoval, že tretí stupeň štúdia na RKCMBF UK má dva stupne – licenciát a doktorát, pričom 

študent študuje doktorát až po absolvovaní licenciátu a súčasne to, že licenciátna skúška sa považuje tiež 

za dizertačnú skúšku. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či predmetný Študijný poriadok RKCMBF UK bol 

posudzovaný aj po náboženskej stránke. 

 

Dekan RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. uviedol, že Štatút RKCMBF UK musí 

schvaľovať aj Kongregácia pre náboženskú vieru a v rámci neho sú obsiahnuté aj niektoré veci 

vyplývajúce zo Študijného poriadku RKCMBF UK. 
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Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že aj absolvovanie licenciátu dáva študentom určité oprávnenia 

po náboženskej stránke. 

 

Členka komisie JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. opustila rokovanie komisie. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Študijný 

poriadok FiF UK, Študijný poriadok FMFI UK, Študijný poriadok PdF UK, Študijný poriadok PriF 

UK a Študijný poriadok RKCMBF UK . 

 

č. hlas. prítomných Kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Návrh Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku UK 

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

Kovačičová, PhD., pričom uviedla, že jeho cieľom je zmierniť dopady Covid 19 krízy na študentov. 

Súčasne informovala, že zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sa pripravujú novely Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších zmien 

a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 

v znení neskorších zmien, ktoré majú zmierniť dopady Covid 19 krízy na študentov. 

Následne návrh predstavil aj vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michal Káčerík, pričom uviedol, že podobné ustanovenia obsahuje aj Študijný poriadok UK, ktorý bude 

účinný počas nasledujúceho akademického roka. 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol zo znenia predpisu vypustiť slovo „najmä“ a súčasne 

sa opýtal, či je predmetná právna úprava naviazaná na žiadosť študenta alebo sa o nej môže rozhodnúť 

aj bez žiadosti študenta. Následne sa opýtal na znenie formulácie nadpisu v predkladanom návrhu. 

 

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

„najmä“ bolo do znenia návrhu doplnené po pripomienke dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, 

PhD., pričom právna úprava vychádza z myšlienky, že dekan fakulty rozhodne o tom, či nepriaznivá 

situácia študenta vznikla v dôsledku Covid 19 krízy. Zároveň dodal, že dekan fakulty môže rozhodnúť 

na základe žiadosti, ale aj bez nej (ex offo). K otázke týkajúcej sa nadpisu uviedol, že dotknuté situácie 

študentov vznikli počas vyhláseného mimoriadneho stavu. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
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Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. znova uviedol, že podľa neho by slovo „najmä“ malo byť 

vypustené z návrhu a súčasne uviedol, že by sa znenie návrhu malo rozdeliť na dekana fakulty 

rozhodovanie bez podanej žiadosti a na podklade podanej žiadosti. Následne v súvislosti  s tým upriamil 

pozornosť na to, že UK sa pozitívne mediálne prezentuje svojou kvalitnou dištančnou výučbou. 

 

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

niektorých predmetov na UK nemôže dištančná výučba prebiehať (napr. pri laboratórnych cvičeniach). 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyslovil presvedčenie, že navrhovanú právnu úpravu 

by sme nemali vo významnej miere detailizovať a v tomto smere vyslovil plnú dôveru dekanom 

jednotlivých fakúlt, že dané ustanovenie nebude zneužité. 

 

Členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD. uviedla, že na UK sú predmety, kde nemohla prebehnúť 

dištančná výučba. Následne uviedla, že právna úprava spojená s podávaním žiadostí by podľa nej 

súvisiace procesy skomplikovala. 

 

Prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. uviedla, že si 

vie predstaviť situácie, kedy o tom rozhodne dekan sám bez podanej žiadosti, ale tiež situácie, kedy by 

sa malo rozhodovať na podklade podanej žiadosti. Následne sa opýtala, či rektor UK nebude meniť 

rozhodnutia dekanov fakúlt UK, ak vylúčia určitých študentov, ktorým sa napr. neodpustila kontrolná 

etapa štúdia. 

 

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

UK nebude môcť zmeniť rozhodnutie dekanov fakúlt UK o odpustení alebo neodpustení študijných 

povinností v súvislosti s Covid 19 krízou. 

 

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

dopredu neprejudikovali situácie týkajúce sa vylúčenia študentov, pretože sa vždy posudzujú 

individuálne. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol, či by nebolo vhodnejšie rozdeliť návrh na dve situácie: 

1. ex offo rozhodnutia dekanov fakúlt UK, 2. rozhodnutia dekanov fakúlt UK na základe žiadostí 

študentov v odôvodnených prípadoch. 

 

Počas rozpravy k bodu opustil rokovanie komisie člen komisie Mgr. Gašpar Fronc a na rokovanie sa 

dostavil člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 2: 

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

5 k Študijnému poriadku UK. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 6 0 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Návrh na zrušenie CĎV UK 

 

Návrh rektora UK na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK predstavili prorektorka UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a vedúci Oddelenia legislatívy a právnych 

služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík, pričom svoju pozornosť venovali najmä procesu zrušenia 

a následnému fungovaniu CĎV UK a s tým súvisiacich právnych následkoch. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol, aby sa v predmetnom prípade zrealizovalo zlúčenie 

s Rektorátom UK, ktorá síce nie je priamo označený ako súčasť UK, avšak funguje ako samostatná súčasť 

UK. 

 

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

sme Rektorát UK považovali za súčasť UK, tak by musel mať svojho vedúceho, a preto sa opýtal, kto 

ním je. Zároveň dodal, že kvôli tomuto rozhodnutiu sa v rámci CĎV UK nebude prepúšťať. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. opätovne navrhol, že podľa jeho názoru by bolo vhodnejšie 

CĎV UK zlúčiť s Rektorátom UK. 

 

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

UK má momentálne väčšie problémy ako diskutovať o tom, či je Rektorát UK súčasťou UK alebo nie je. 

 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal ako bude pro futuro fungovať CĎV UK. 

 

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

vyplýva z návrhu (bude fungovať pod Rektorátom UK). 

 

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

má tri silné piliere, ktoré musia fungovať ďalej (vzdelávanie seniorov, vzdelávanie cudzincov 

a vykonávanie ostatných kurzov). 

 

Počas rozpravy k bodu sa na rokovanie komisie dostavila členka komisie JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.  

 

 

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

 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK prerokovala návrh rektora UK na zrušenie CĎV UK 

a konštatuje, že k nemu nemá po právnej stránke žiadne pripomienky a odporúča ho na rokovanie 

pléna AS UK. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 10 6 7 1 2 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku UK 

Predmetný návrh odprezentoval vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michal Káčerík, pričom uviedol, že dodatok rieši otázku zrušenia CĎV UK. 

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

 

Uznesenie č. 4: 

Právna komisia Akademického senátu UK prerokovala návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému 

poriadku UK a konštatuje, že k nemu nemá po právnej stránke žiadne pripomienky a odporúča ho na 

rokovanie pléna AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 10 6 6 1 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu UK 

Predmetný návrh odprezentoval vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michal Káčerík, pričom uviedol, že dodatok rieši otázku zrušenia CĎV UK. 

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

 

Uznesenie č. 5: 

Právna komisia Akademického senátu UK prerokovala návrh Dodatku č. 5 k Štatútu UK a konštatuje, 

že k nemu nemá po právnej stránke žiadne pripomienky a odporúča ho na rokovanie pléna AS UK. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 10 6 6 1 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Dodatok č. 2 k Štatútu FM UK 
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Predmetný návrh odprezentoval dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., pričom uviedol, že 

prostredníctvom návrhu plní predvolebný sľub, že chce v maximálnej možnej miere zapojiť ľudí na 

fakulte do vedenia fakulty, a preto chce, aby nebol možný súbeh vedúceho katedry a dekana alebo 

prodekana. Predmetný návrh tiež aktualizuje Štatút FM UK v súvislosti s uskutočnenou novelizáciou 

súvisiacich právnych predpisov. 

Člen komisie RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že prerokovanie študijných programov 

uskutočňovaných na fakulte bude pro futuro súčasťou systému zabezpečovania kvality na UK a na 

fakulte, a preto navrhol upraviť, aby Vedecká rada FM UK túto kompetenciu vykonávala do prijatia 

systému zabezpečovania kvality. 

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. s navrhovanou pripomienkou súhlasil. 

Člen komisie RNDr. Róber Kysel, PhD. sa opýtal, či sú v súčasnosti na fakulte vyučujúci, ktorí sú 

dekanom alebo prodekanom fakulty a súčasne sú vedúcim katedry.  

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. odpovedal, že sú takí vyučujúci. 

Člen komisie RNDr. Róber Kysel, PhD. navrhol, aby sa z dôvodu právnej istoty doplnilo prechodné 

ustanovenie, ktoré upraví to, že sa toto obmedzenie nebude vzťahovať na vyučujúcich, ktorí sú aktuálne 

vo funkciách dekana a prodekanov fakulty a súčasne sú vo funkcii vedúceho katedry. 

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. s navrhovanou pripomienkou súhlasil. 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent upriamil pozornosť na niekoľko legislatívno-technických 

nedostatkov, ktoré sú obsiahnuté v návrhu, pričom sa spýtal dekana FM UK, či za účelom odstráneniach 

týchto nedostatkov nestiahne predkladaný návrh. Zároveň prisľúbil, že osobne vypracuje opravený návrh 

dodatku s odstránenými nedostatkami. 

Dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. súhlasil po dohode s predsedom komisie doc. JUDr. 

Petrom Lukáčkom, PhD. so stiahnutím návrhu, pričom opravený návrh bude opätovne predložený do AS 

FM UK na schválenie. 

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

Bod č. 8: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  13:35 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


