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Bratislava  07. 12. 2021 

Z á p i s n i c a  

z 13. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 01. decembra 2021 
 

Začiatok zasadnutia:     16:03 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Pracovný poriadok 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 8 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. Pracovný poriadok UK. 

3. Rôzne. 

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

1 8 5 8 0 0 

 
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Pracovný poriadok UK 

Predseda komisie udelil slovo vedúcemu Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu 

UK JUDr. Michalovi Káčeríkovi, aby predstavil návrh Pracovného poriadku UK: 

 predmetný právny predpis vychádza vo svojej podstate z aktuálne účinného 

Pracovného poriadku UK, pričom posledná zmena aktuálne účinného Pracovného 

poriadku UK bola v roku 2013; 

 pri poslednej aktualizácii Pracovného poriadku UK bol organizačný strom UK 

jednoduchší, a preto v predkladanej verzii právneho predpisu sú zmeny  

pri výberových konaniach na vedúcich zamestnancov; 

 v otázke vedúcich zamestnancov je nesúlad medzi právnou úpravou zákona  

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

neskorších predpisov a právnou úpravou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov; 

 aktuálne predložený právny predpis upravuje aj otázku home office zamestnancov, 

pričom je tam napr. upravená povinnosť zamestnancov byť prítomný online počas 

home office, a ak zamestnanec nebude túto povinnosť dodržiavať, tak to môže byť 

vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny; 

 predložený právny predpis upravuje aj ďalšie otázky, ktoré bolo potrebné iným 

spôsobom upraviť oproti minulosti; 

 do právneho predpisu boli implementované aj ustanovenia Európskej charty 

výskumníkov. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či je možné preukázať , že je 

zamestnanec na home office pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok. 

 

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

odpovedal, že takáto kontrola bude reálne v aplikačnej praxi asi ťažko vykonateľná. 

  

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, prečo je ako zamestnávateľ 

označený Rektorát UK v Pracovnom poriadku UK. 
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Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík 

odpovedal, že to v podstate vyplýva zo Štatútu UK. Zároveň uviedol, že to nie je 

najšťastnejšia právna formulácia, avšak aplikačná prax s tým nemá problém. Obdobne je to 

upravené aj pri samostatne hospodáriacich súčastiach UK. 

 

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

uviedol, že predložený právny predpis príkladmo upravuje aj vedúcich zamestnancov UK  

a súčasne je upravený aj vznik ich pracovného pomeru. Ďalej uviedol, že v otázke vedúcich 

zamestnancov nie sú vo vzájomnom súlade znenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či existuje aj iné poverenie pri 

vedúcich zamestnancoch ako všeobecne známe poverenie výkonom funkcie na šesť 

mesiacov. 

 

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

odpovedal, že vedúci referátov sa neobsadzujú cez výberové konania, pričom v tejto otázke 

sa vychádza z nejednotnosti obsahu pojmov súčasť a pracovisko v právnej úprave. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala na príklad z aplikačnej praxe, kedy by 

mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vyplývajúceho z čl. 8 ods. 2 písm. b) Pracovného poriadku 

UK. 

 

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

odpovedal, že nastalo by to vtedy, ak by napr. zamestnanec pre niekoho negocioval nájomnú 

zmluvu. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala na príklad z aplikačnej praxe, kedy by 

mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vyplývajúceho z čl. 8 ods. 2 písm. e) Pracovného poriadku 

UK. 

 

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

odpovedal, že nastalo by to vtedy, ak by napr. zamestnanec využíval logo fakulty na vlastné 

podnikanie alebo by pri svojej podnikateľskej činnosti využíval tlačivo pod hlavičkou UK. 
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Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala na príklad z aplikačnej praxe, kedy by 

mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z čl. 9 ods. 2 písm. m) Pracovného poriadku 

UK. 

 

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

odpovedal, že predmetný zamestnanec musí vo vzťahu k dohodnutému druhu práce 

dodržiavať akreditačné kritériá. Ďalej dodal, že napr. zamestnanec môže garantovať študijný 

program len na jednej vysokej škole. Následne doplnil, že v minulosti sa zaviedol ako 

výpovedný dôvod počet pracovných pomerov, pretože zákon za porušenie zmienenej 

povinnosti pri garantoch študijných programov nezaviedol priamo sankciu. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doplnil, že požiadavky stanovené novými 

štandardmi kvality musia byť zamestnancom spĺňané počas celého trvania pracovného 

pomeru. 

 

Členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD. sa opýtala, prečo sa Pracovný poriadok UK 

vzťahuje primerane na osoby, ktoré majú uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru s UK. Ďalej sa opýtala, čo je to domácka práca upravená v čl. 17 ods. 5 

Pracovného poriadku UK. 

 

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

odpovedal, že je rozdiel medzi prácou vykonávanou z domácnosti (klasický ad hoc home 

office) a domáckou prácou (dovolené pravidelné vykonávanie práce z domácnosti). Ďalej 

uviedol, že dohody vykonávané mimo pracovného pomeru majú v zákone č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov ustanovené osobitosti, pričom tie musí 

reflektovať aj Pracovný poriadok UK. 

 

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

že predmetný právny predpis bol spripomienkovaný fakultami UK a oddeleniami Rektorátu 

UK, pričom ich pripomienky boli zapracované. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Pracovný 

poriadok UK pod podmienkou zapracovania pripomienok, ktoré boli prezentované  

na zasadnutí komisie. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Rôzne 

V rámci bodu Rôzne sa do rozpravy nikto neprihlásil, avšak na rokovanie sa dostavila 

prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., pričom uviedla, 

že až teraz skončilo zasadnutie Finančnej komisie AS UK, na ktorom bola prítomná. 

 

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:  16:43 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  
 
 


