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Bratislava 28.2. 2022 

ZÁPISNICA 

z 12. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 28. 2. 2022 

Začiatok zasadnutia: 15.00 

Miesto konania: elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

Účasť na zasadnutí: 

 

Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK  

4. Štatút PraF UK  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

Bod č. 1  Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvoril a viedol jej predseda doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD., ktorý privítal prítomných členov komisie, členov vedenia UK a hosťa dekana PraF UK 

doc. JUDr. E. Burdu, PhD. 

Bod č. 2 Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnutia, ako bol uvedený v pozvánke. 

Bod č.3 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK 

Dodatok predstavil dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Hlavným dôvodom pre 

doplnenie študijného poriadku je začlenenie študijného programu Kánonické právo do ponuky 

fakulty. Ďalšie dôvody súvisia s úpravou náležitostí konania skúšok pre študentov externého štúdia. 

Títo by mohli skúšky konať aj mimo skúškového obdobia, napríklad po ukončení konzultácií alebo 

prednášok daného predmetu. Súvisí to s náročnosťou štúdia a pracovnými povinnosťami študentov. 

Zmena termínu vykonania skúšky by im dala možnosť lepšie si rozložiť sily na celý semester 

a nenechávať všetko až na skúškové obdobie. 

Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 Pedagogická a vedecká komisia 
Akademický senát P.O. BOX 440 AS UK 
 814 99 Bratislava 1  

Komisia má 
členov  

neprítomní 
ospravedlnení 

neprítomní 
neospravedlnení 

prítomní uznášaniaschopnosť 

23 3 1 19 áno 
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Na tento úvod reagovalo viacero členov komisie, ako aj prorektor prof. J.  Masarik. K jeho názoru sa 

pripojila aj doc. Pardubská, pričom vyjadrili nesúhlasné stanovisko k možnosti realizovať skúšku 

počas semestra. Podľa nich to nepomáha zlepšovať kvalitu štúdia, práve naopak. Nestačí sa naučiť 

len niečo z prednášok, ale treba si študovať aj iné materiály. Doc. Putala sa spýtal na nastavenie 

potrebnej 60% úspešnosti na absolvovanie skúšky. Niektorí členovia komisie sa zaujímali o program 

Kánonické právo a o proces jeho akreditácii u cirkevnej autority. 

Doc. Burda odpovedal, že zmena v poriadku skúšok je snahou zatraktívniť štúdium a dať šancu 

študentom, ktorí inak vypadávajú zo štúdia, pretože nezvládajú spojiť školu a zamestnanie, hoci inak 

sú kvalitní. K 60% uviedol, že to súvisí s Vnútorným systémom kvality. Ak by bola cirkevná akreditácia 

úspešná, tak Kánonické právo by mohla Právnická fakulta vyučovať ako jediná na Slovensku 

a v Čechách.  

Uznesenie 
PaVk predložený materiál prerokovala, navrhla zapracovať niektoré formálne nedostatky a 

odporúča ho AS UK schváliť . 

Hlasovanie 
ZA: 18 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

Bod č. 4 Štatút PraF UK 

Doc. Burda poinformoval o potrebe prijať nový štatút fakulty. Dôvodom je znovu cirkevná akreditácia 

Kánonického práva. Okrem toho doterajší štatút fakulty má už 14 rokov, preto nerieši zapracovanie 

zmien iba cestou dodatku, ale kompletným novým znením. Toto znenie je v súlade s aktuálne 

platnými zákonmi a reflektuje aj predpisy Vnútorného systému kvality. Uviedol, že fakulta si je 

vedomá, že po prijatí nového vysokoškolského zákona bude zase potrebné vydať nový štatút, ktorý 

bude musieť byť v súlade aj s novým Štatútom UK. Niektorí členovia komisie preto namietali, či by 

nebolo vhodnejšie zatiaľ predložiť dodatok v Štatútu a jeho celkovú revíziu odložiť na neskôr, aj keď 

to je v kompetencii fakulty. 

Do diskusie sa zapojilo viacero členov komisie. Mali pripomienky napríklad k neobmedzenému 

funkčnému obdobiu dekana a ďalším dôležitým otázkam. Z kompetencie Pedagogickej a vedeckej 

komisie bola vznesená námietka proti schvaľovaniu študijných programov vo Vedeckej rade, čo podľa 

aktuálnej legislatívy spadá pod Radu kvality. Po dlhšej diskusii doc. Burda uznal, že bude potrebné 

predložený materiál upraviť a ešte raz prerokovať na pôde fakultného senátu PraF. Problémom však 

je, že sa tento proces sa nestíha tak, aby Pedagogická a vedecká komisia stihla materiál znova 

prerokovať do zasadania Predsedníctva AS UK, ale zaznel prísľub, že sa PraF pokúsi o urýchlenú 

opravu, schválenie vo fakultnom AS  a materiál dodá v stredu do zasadnutia Predsedníctva AS UK.  

Uznesenie: 
PaVk predložený materiál prerokovala, ale keďže nie je známa definitívna podoba Štatútu, 

odporúča ho bez vyjadrenia konkrétneho stanoviska komisie prerokovať na zasadnutí AS UK.  

(zasadnutie komisie opustili 5 členovia) 

Hlasovanie 
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 5 
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Bod č. 5 Rôzne 

V bode Rôzne nezaznel žiadny príspevok. 

Bod č. 6 Záver 

Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 16:45 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Surový 

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

                                                                                                                  doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

 


