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Bratislava  04. 03. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 15. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 28. februára 2022 
 

Začiatok zasadnutia:     12:02 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Štatút PraF UK. 

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

4. Rôzne 

5. 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. Štatút PraF UK. 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK 

4. Rôzne. 

5. 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: Štatút PraF UK 

Predseda komisie udelil slovo prodekanovi PraF UK pre legislatívu doc. Mgr. Jánovi 

Škrobákovi, PhD., aby predstavil návrh Štatútu PraF UK: 

 na aktuálnom Štatúte PraF UK sa už podpísal zub času, pretože viaceré jeho 

ustanovenia sú už obsolentné alebo duplicitné a bol viackrát novelizovaný; 

 uvažovali pripraviť len dodatok k aktuálnemu Štatútu PraF UK, avšak rozhodli sa 

pripraviť nový právny predpis, pričom nad ním visí otáznik v podobe prijatia novely 

zákona o vysokých školách; 

 bolo potrebné upraviť obsah aktuálne účinného právneho predpisu v dôsledku výučby 

v študijnom programe kanonického práva a zmien v rámci vnútorného systému 

zabezpečovania kvality (nové orgány a zmeny v realizácii pedagogickej činnosti). 

  

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že členka komisie Mgr. Tamara 

Čipková, PhD. mala k predkladanému právnemu predpisu formálne pripomienky ako jeho 

spravodajkyňa, pričom predmetné pripomienky sa do návrhu právneho predpisu zapracujú. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc sa opýtal, či nie je potrebné zadefinovať v právnom predpise, 

kto je veľkým kancelárom, pretože RKCMBF UK to zadefinované má v svojich právnych 

predpisoch. 

  

Prodekan PraF UK pre legislatívu doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. odpovedal, že veľký kancelár 

je zadefinovaný v čl. 37 ods. 1 návrhu Štatútu PraF UK. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Štatút PraF UK 

po zapracovaní formálnych pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 7 4 7 0 0 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
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Bod č. 3: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK 

Predseda komisie udelil slovo prodekanovi PraF UK pre legislatívu doc. Mgr. Jánovi 

Škrobákovi, PhD., aby predstavil návrh právneho predpisu: 

 v právnom predpise je upravené prepojenie s kanonickým právom a cirkevnou 

akreditáciou; 

 pri doktorandskom stupni štúdia je upravená precizácia ustanovení postupu 

v prípade, ak doktorand odovzdá dizertačnú prácu nízkej kvality; 

 je v ňom upravené prepojenie doktorandského stupňa štúdia s bakalárskym 

a magisterským stupňom štúdia; 

 je v ňom upravená možnosť stanovenia termínov postupových skúšok pre študentov 

externej formy štúdia odlišne od študentov dennej formy štúdia; 

 sú v ňom upravené ďalšie otázky spojené s vnútorným systémom zabezpečovania 

kvality.  

 

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

 

Uznesenie č. 2: 

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

k Študijnému poriadku PraF UK po zapracovaní formálnych pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 7 4 7 0 0 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

V rámci bodu Rôzne sa do rozpravy nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 5: Záver 

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

poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  12:30 hod. 
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Zápisnicu vyhotovil:  

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  
 
 


