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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  16. 04. 2021 

Zá p i s n i c a  

z 9. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 04. marca 2021 

 

Začiatok zasadnutia:   12:32 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. 

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.  

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 12 

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.  

 

Keďže žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie programu uvedeného na pozvánke nezaznel, tak 

predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. nechal hlasovať o programe uvedenom na pozvánke 

na zasadnutie komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 12 7 12 0 0 
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Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 

 

Predseda komisie udelil slovo dekanke PdF UK doc. RNDr. Edite Partovej, CSc., aby predstavila návrh 

Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty: 

 dôvodom na vypracovanie dodatku je zistenie, že Štatút PdF UK môže byť posudzovaný ako 

nesúladný s požiadavkami, ktoré sa budú hodnotiť pri akreditácii študijných programov na 

Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo; 

 dodatok tieto nedostatky odstraňuje zo Štatútu PdF UK; 

 predloženým dodatkom sa najmä odstraňuje kompetencia Akademického senátu PdF UK 

a Vedeckej rady PdF UK prerokúvať a schvaľovať študijné programy uskutočňované na fakulte. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent odprezentoval legislatívno-technické nedostatky 

predloženého dodatku, ktoré dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc. prisľúbila zapracovať 

do znenia dodatku. 

 

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

k predloženému dodatku chýba dôvodová správa. Následne uviedla, že problém, ktorý rieši predmetný 

dodatok, bude potrebné systematicky riešiť na celej UK, a potom sa opýtala, či teda UK bude teraz 

osobitne každej fakulte UK schvaľovať zmeny v jej štatúte, pretože by bolo vhodnejšie nájsť jednotný 

postup na celej UK. 

 

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

takéto schvaľovanie dodatkov kvôli tomuto problému osobitne pre každú fakultu UK nepovažuje za 

systémové. Rozpor, ktorý odstraňuje predložený dodatok, sa nachádza napr. aj v Štatúte UK, pričom na 

UK sa čaká na schválenie vnútorného systému zabezpečovania kvality.  

 

Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc. uviedla, že PdF UK doplní dôvodovú správu 

k materiálu do zasadnutia pléna AS UK. K predneseným pripomienkam uviedla, že PdF UK chce 

zrealizovať zmenu svojho Štatútu preto, že nemajú usmernenie zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo k tomu, ako bude postupovať v tejto otázke pri akreditácii študijných programov.  

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že vníma prednesené pripomienky, avšak 

podľa jeho názoru by sa kvôli nim nemalo blokovať schválenie predloženého dodatku. Následne 

uviedol, že predložený právny predpis je po právnej stránke v poriadku. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. zhodnotila vzniknutú situáciu, pričom uviedla, že PdF 

UK sa snaží len odstrániť rozpor svojho Štatútu so zákonnou právnou úpravou. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že po schválení dodatku vznikne situácia, 

že Štatút PdF UK bude v súlade so zákonnou právnou úpravou, kým Štatút UK s ňou bude v rozpore. 

Následne sa opýtal, ktorý orgán UK bude kompetentný riešiť prípadné vzniknuté rozpory v súvislosti 
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s akreditáciou študijných programov. 

 

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

rozporné situácie na úrovni UK bude riešiť Dočasná akreditačná rada UK, ktorá je už zriadená. 

Následne sa opýtala, aký obdobný orgán je zriadený na PdF UK. 

 

Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc. odpovedala, že čakajú na usmernenia z Dočasnej 

akreditačnej rady UK o tom, ako sa bude realizovať systém zabezpečovania kvality na jednotlivých 

fakultách UK. 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že by Právna komisia AS UK mala 

postupovať tak, aby bola PdF UK spokojná s výsledkom. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že Právna komisia AS UK nie je kompetentná nato, 

aby riešila koncepciu dotknutej otázky na celej UK v tejto chvíli. Následne dodal, že je osobne za to, 

aby Právna komisia AS UK odporučila plénu AS UK predložený dodatok schváliť po zapracovaní 

legislatívno-technických pripomienok. 

 

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 Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty po zapracovaní legislatívno-technických 

pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 12 7 12 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:  12:59 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


