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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  25. 04. 2021 

Zá p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 21. apríla 2021 

 

Začiatok zasadnutia:   13:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku 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 12 členov komisie).  

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa zmeneného programu oproti 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 zmenenom programe rokovania komisie: 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 

3. 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: Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK 

 

Predseda komisie udelil slovo vedúcemu Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michalovi Káčeríkovi, aby predstavil návrh Dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku UK: 

 predmetný právny predpis včleňuje do Štipendijného poriadku UK tehotenské štipendium ako 

štipendium sui generis v dôsledku zmeny legislatívy; 

 UK proti zmene legislatívy v takejto podobe podala námietky v rámci legislatívneho procesu, 

avšak tie neboli zohľadnené v legislatívnom procese; 

 nie je vhodné, že toto štipendium budú administrovať vysoké školy, avšak tak rozhodol 

zákonodarca a UK to musí rešpektovať; 

 tehotenské štipendium bude na UK zabezpečovať úsek prorektorky UK pre vzdelávanie a 

sociálne veci RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.; 

 v rámci prílohy právneho predpisu sa ustanovuje vzor žiadosti o tehotenské štipendium; 

 právne úprava samotného dodatku je pomerne strohá, pretože často sa v ňom odkazuje na zákon. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, aký je vzťah medzi tehotenskou dávkou 

a tehotenským štipendiom. 

 

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

v rámci legislatívneho procesu prezentovala názor, aby aj tehotenské štipendium bolo považované za 

sociálnu dávku. Následne dodal, že tá istá fyzická osoba nemôže súčasne čerpať tehotenskú dávku 

a tehotenské štipendium, pretože tehotenská dávka má prednosť pred tehotenským štipendiom. Tiež 

uviedol, že UK musí pre priznanie tehotenského štipendia disponovať potvrdením, že daná študentka je 

tehotná. Záverom uviedol, že v rámci takto nastavaného systému UK nahrádza systém sociálnej podpory, 

ktorý by mal poskytovať štát. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či bude Sociálna poisťovňa kooperovať pri 

vydávaní potvrdení o tehotenstve študentiek UK. 

 

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

vydávaní dotknutých potvrdení Sociálnou poisťovňou môžu nastať komplikácie v praxi. 

 

Členka komisie JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. uviedla, že ona aktuálne nemá vedomosť o tom, či bude 

Sociálna poisťovňa vydávať dané potvrdenia, avšak predmetnú skutočnosť môže preveriť, pričom o tom 

bude informovať členov komisie. Následne prítomným odprezentovala, aký je v súčasnosti postup pri 

vyplácaní tehotenského ako dávky. Záverom skonštatovala, že spôsob vyplácania tehotenských štipendií 

cez vysoké školy nie je zvolený najšťastnejšie. 
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Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že štát pri 

takto nastavenom systéme vyplácania tehotenských štipendií nefinancuje pracovnú silu, ktorú na to budú 

vysoké školy potrebovať. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že ani sociálne štipendiá by podľa jeho názoru nemali vyplácať 

vysoké školy.  

    

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. 2 

k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

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: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  13:21 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


