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Bratislava  07. 10. 2021 

Z á p i s n i c a  

z 12. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 6. októbra 2021 
 

Začiatok zasadnutia:     17:03 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LF UK. 

3. Rôzne 

4. 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.  

Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo 

prítomných 7 členov z 11 členov komisie).  

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedenom na pozvánke, 

a zároveň prítomných vyzval na predkladanie ďalších návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu rokovania komisie.  

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

tak predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. nechal hlasovať o  programe 

rokovania komisie zverejnenom na pozvánke: 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LFUK. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LF UK 

 

Predseda komisie udelil slovo prodekanovi LF UK pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu 

vzdelávania doc. MUDr. Petrovi Jackuliakovi, PhD., MPH, aby predstavil návrh Dodatku č. 1 

k Študijnému poriadku LF UK: 

 predmetný právny predpis upravuje zrušenie indexov na LF UK; 

 predmetný krok prišiel s tým, ako sa LF UK naučila fungovať počas COVID-19 krízy; 

 k predmetnému právnemu predpisu neboli prednesené výhrady ani na zasadnutí 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK s výnimkou dátumu účinnosti právneho 

predpisu, ktorý bude potrebné zmeniť na neskorší z dôvodu, že účinnosť právneho 

predpisu nemôže nastať skôr, ako je právny predpis schválený plénom AS UK 

(predmetná skutočnosť vznikla tým, že predmetný právny predpis nebol  

na rokovanie AS UK predložený v dostatočnom časovom predstihu). 

 

Členka komisie Mgr. Tamara Čipková, PhD. uviedla, že okrem spomenutého dátumu 

účinnosti v návrhu predmetného právneho predpisu neidentifikovala žiadne iné 

skutočnosti, ku ktorým by mala výhrady. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že dátum účinnosti Dodatku č. 1 

k Študijnému poriadku LF UK bude potrebné posunúť na neskôr, keďže môže byť účinný 

najskôr dňom jeho schválenia AS UK. Preto navrhuje jeho účinnosť stanoviť najskôr na deň 

schválenia AS UK. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil.  

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

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty pod 

podmienkou zmeny dátumu účinnosti právneho predpisu, ktorý musí byť stanovený 

najskôr na deň zasadnutia pléna AS UK, ktoré bude právny predpis schvaľovať. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Rôzne 

V rámci bodu Rôzne predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že sa 

snaží zvolávať rokovania Právnej komisie AS UK takým spôsobom, aby nekolidovali  

so zasadnutiami iných komisií AS UK, pričom nie vždy sa mu to však darí z dôvodu toho, že 

ostatné komisie zasadajú rôzne, resp. sa ich plánovaný čas zasadnutia predĺži.  

 

Bod č. 4: Záver 

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

poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  17:14 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  


