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Bratislava  21. 04. 2022 

Z á p i s n i c a  

zo 16. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 12. apríla 2022 
 

Začiatok zasadnutia:     16:32 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 
 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Štatút FaF UK. 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF 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 program rokovania komisie bol konkludentne schválený. 

 

Bod č. 2: Štatút FaF UK 

Predseda komisie udelil slovo dekanovi FaF UK prof. PharmDr. Jánovi Klimasovi, PhD., 

MPH, aby predstavil návrh Štatútu FaF UK: 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

Právna komisia AS UK 

 

 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

+421 2 592 44 305 

peter.lukacka@flaw.uniba.sk  

www.uniba.sk 

Strana 2 z 5 

 FaF UK svoj aktuálny Štatút dlhšie časové obdobie podstatne nemenila, pričom 

jedine výrazne sa Štatút FaF UK menil v dôsledku implementácie vnútorného 

systému zabezpečovania kvality; 

 Štatút FaF UK sa rozhodlo nové vedenie FaF UK aktualizovať s ohľadom na zmeny, 

ktoré chce presadiť na FaF UK. 

 

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

že predložený právny predpis predstavuje právny predpis na preklenovacie obdobie, 

pretože vnútorné predpisy UK a aj FaF UK sa budú musieť aktualizovať s ohľadom  

na nedávno prijatú novelu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V predloženom právnom predpise sú 

určité menšie formálne nedostatky, ktoré sa odstránia pri prijímaní ďalšieho Štatútu FaF UK 

v dôsledku účinnosti novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne uviedol určité 

konkrétne pripomienky k predloženému právnemu predpisu, medzi ktoré patrili hlavne: 

 oprava určitých poznámok pod čiarou; 

 odstránenie duplicít; 

 použitie pojmu Register študijných programov namiesto pojmu Zoznam 

študijných programov; 

 úprava orgánov schvaľujúcich Štatút FaF UK; 

 sprecizovanie ustanovenia čl. 42 ods. 5 právneho predpisu; 

 či sú správne nastavené dôvody odvolania vedúceho zamestnanca. 

 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH odpovedal, že dôvody odvolania 

vedúceho zamestnanca vyplývajú z historického kontextu na fakulte. 

 

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

že stanovenie dôvodov na odvolanie vedúceho zamestnanca v Štatúte FaF UK môže 

spôsobiť problémy do budúcna, pretože by to malo byť upravené v pracovnom poriadku 

fakulty, ktorý FaF UK prijatý nemá, pričom Pracovný poriadok UK to neobsahuje. 

 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH uviedol, že obsah dotknutých 

ustanovení týkajúcich sa dôvodov odvolania vedúceho zamestnanca vznikol za minulého 

vedenia FaF UK s ohľadom na určité problémy, ktoré sa vyskytli na fakulte, pričom  

do návrhu právneho predpisu ich obsah bez zmien prevzali. 

 

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

uviedol, že úprava výberových konaní vo všeobecnosti, ktorú obsahuje aj predložený právny 
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predpis, sa rieši aj na celej UK, pretože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by 

malo vydať minimálne kritéria, a preto bude potrebné upraviť právne predpisy na celej UK. 

 

Členka komisie Mgr. Tamara Čipková, PhD. uviedla svoje pripomienky k predloženému 

právnemu predpisu ako spravodajkyňa predloženého právneho predpisu, medzi ktoré 

patrili najmä: 

 vyplácanie sociálnych štipendií nie je samosprávnou pôsobnosťou fakulty; 

 počet prijímaných študentov neurčuje fakulta, ale fakulta ten počet navrhuje 

a schvaľuje ho rektor; 

 opýtala sa, či by nebolo vhodné zriadiť etickú radu fakulty; 

 za plnenie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov zodpovedá fakulta a dekan; 

 školné a poplatky za štúdium sú výnosom univerzity a nie fakulty; 

 nedostatky v prechodných ustanoveniach navrhnutého právneho predpisu; 

 prečo by dekanom mal byť len člen akademickej obce.  

 

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

že ustanovenie obsahujúce to, že dekan musí byť člen akademickej obce je v rozpore  

so slobodou na prístup k povolaniu. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, či Aprobačná komisia dekana je 

stálym orgánom alebo zriaďovaným ad hoc. 

 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH odpovedal, že je to orgán stály, ale 

jeho členovia sa ad hoc menia. Následne prisľúbil, že Akademický senát FaF UK prijme 

aktualizované znenie predloženého právneho predpisu, ktoré zohľadní pripomienky 

prednesené na zasadnutí komisie. 

 

Počas prerokovania tohto bodu sa na zasadnutie komisie dostavil člen komisie doc. RNDr. 

Vladimír Falťan, PhD., čím sa počet členov prítomných na rokovaní komisie zvýšil na 8. 

 

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 FaF UK 

po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní komisie. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 
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Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK 

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

že v predloženom právnom predpise by namiesto článkov mali byť použité novelizačné 

body a tiež prezentoval ďalšie formálne pripomienky. Následne dodal, že Študijný poriadok 

FaF UK sa aj tak bude v najbližšom období meniť s ohľadom na potrebu zmien, ktoré 

vyplynú z ďalších zmien, ktoré bude musieť zrealizovať UK ako celok. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent, ktorý bol určený ako spravodajca právneho 

predpisu, uviedol, že má rovnaké pripomienky, ako prezentoval vedúci Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, prečo je navrhovaná účinnosť 

právneho predpisu od 01. 09. 2022. 

 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH odpovedal, že predmetná účinnosť je 

tak navrhovaná kvôli opisom predmetov doktorandských študijných programov. Následne 

prisľúbil, že Akademický senát FaF UK prijme aktualizované znenie predloženého právneho 

predpisu, ktoré zohľadní pripomienky prednesené na zasadnutí komisie. 

 

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 FaF UK po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní 

komisie. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

Členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD. uviedla, že smerom do budúcna by mohol byť 

v predkladaných materiáloch používaný rodovo korektný jazyk, keďže na úrovni samotnej 

UK sa realizujú činnosti smerujúce k napĺňaniu tohto cieľa. 
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Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, ako sa bude postupovať pri tvorbe 

nových štatútov fakúlt UK kvôli nedávno prijatej novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

odpovedal, že štatúty fakúlt ostávajú zachované až do momentu, kým sa neschváli nový 

Štatút UK, ktorý sa má prijať do 31. 08. 2023, pretože doňho sa musia zapracovať zmeny, 

pričom však do tohto momentu nie je potrebná zmena štatútov fakúlt UK. 

 

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:  18:34 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  
 
 


