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Bratislava 15. 11. 2022 

Z á p i s n i c a  

zo 19. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 15. novembra 2022 
 

Začiatok zasadnutia:     12:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 
 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (rokovanie 

spoločne s Pedagogickou komisiou AS UK) 

3. Posúdenie postupu pri skončení funkčného obdobia fakultných akademických 

senátov v čase do 31.8.2023 

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 na začiatku rokovania 6 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. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (rokovanie 

spoločne s Pedagogickou komisiou AS UK) 

3. Posúdenie postupu pri skončení funkčného obdobia fakultných akademických 

senátov v čase do 31.8.2023 

4. Záver. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 6 5 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený a zároveň 
informoval, že o 2. bode programu bude komisia rokovať spoločne s Pedagogickou 
a vedeckou komisiou a Komisiu pre rozvoj a IT. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského 

v Bratislave (rokovanie spoločne s Pedagogickou komisiou AS UK) 

Dodatok č. 1. za vedenie UK predstavila prof. Štvrtinová. Kvôli prijatiu novely 

vysokoškolského zákona bolo potrebné upraviť niektoré ustanovenia Vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UK. Predkladaný dodatok je 

rozsiahly materiál, ale sú v ňom vyznačené zmeny, čo uľahčuje posúdenie zmien. Dodatok 

vytvorili najmä prorektori – prof. Štvrtinová, RNDr. Kovačičová, prof. Masarik a po právnej 

stránke ho dotvoril tím JUDr. Káčeríka. V následnej diskusii prof. Štvrtinová a JUDr. Káčerík 

na dopyt vysvetľovali zámer a formulácie jednotlivých novelizačných bodov, nakoľko 

Dodatok bol predložený bez dôvodovej správy. 

Čl. 20, ods. 10: doc. Blažo navrhol vypustiť písm. a) „obsahovo nadväzujúci študijný program 

vyššieho stupňa v príslušnom študijnom odbore uskutočňovaný na tej istej súčasti UK“, 

keďže tento je tam uvedený omylom, pretože nadväzujúci študijný program vyššieho stupňa 

v príslušnom študijnom odbore za započítava do počtu programov započítavaných do 

hlavnej zodpovednosti garanta. 

Čl. 32, ods. 3 a 4: doc. Blažo navrhol v oboch odsekoch doplniť písm. c) „c) rozhodnutím 

akreditačnej rady fakulty“, aby keď o keď o pozastavení alebo zrušení študijného programu 

rozhodne akreditačná rada fakulty, to už nemusela potvrdzovať Akreditačná rada UK. 

Čl. 33, ods. 2, písm. g): doc. Pardubská vzniesla otázku, čo sa myslí zostavením študijného 

programu tak, aby v ňom bolo možné absolvovať akademickú mobilitu alebo získať skúsenosti 

zodpovedajúce akademickej mobilite. Z diskusie vyplynulo, že toto ustanovenie treba chápať 

v kontexte ods. 1 pri nastavovaní študijného plánu. 

Čl. 39, ods. 1 a 3: Viacerí prítomní sa vyjadrili k tomu, že kariérové poradenstvo patrí skôr do 

náplne študijných poradcov (ods. 1) a navrhli ho sem doplniť. K zámeru poskytovať ho 

prostredníctvom Psychologickej poradne UK (ods. 3) treba požiadať o vyjadrenie RNDr. 

Kovačičovú. Potreba poskytovania kariérového poradenstva vyplýva aj zo Štandardov. 

Čl. 40, ods. 2 a 4: doc. Pardubská sa pýtala, prečo má študijný poradca informovať študentov 

a zamestnancov o termínoch, keď by ich mali sledovať sami, keďže sú zverejňované. 
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Z diskusie vyplynulo, že aj primerané zverejnenie informácií sa môže chápať ako 

informovanie. Toto informovanie študentov je požadované v Štandardoch. 

Čl. 46, ods. 2: Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné doplniť, že na zabezpečovaní 

profilových predmetov sa môžu zúčastňovať učitelia, ktorí nie sú na funkčných miestach 

docenta alebo profesora. Myslí sa tým predovšetkým vedenie seminárov a cvičení. 

Čl. 108, ods. 2: Z diskusie vyplynula potreba zjednodušiť formuláciu pre kvalifikačné 

predpoklady na obsadenie funkčného miesta docenta a profesora (opakovanie slova kritérií) 

a vypustiť „podľa osobitného predpisu“ z oboch formulácií, keďže takýto osobitný predpis 

zatiaľ nebol vydaný (aj keď bude vydaný, príslušné kritériá ho budú reflektovať). 

Čl. 108, ods. 8: Prítomní odporučili do formulácie predpokladov uchádzača na funkčné 

miesto profesora doplniť „predpoklady“ byť garantom zodpovedným za kvalitu a rozvoj 

študijného programu (aby bolo zrejmé, že aj v tomto ohľade sa myslia predpoklady a nie už 

garantovanie). 

Čl. 112, ods. 2, písm. b):  overovanie predpokladov zabezpečenia študijného programu. 

Chýba tam Rada pre kvalitu UK. 

 

Následne dal predseda PK AS UK hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia AS UK odporúča AS UK schváliť Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 

23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Univerzity Komenského v Bratislave a to po zapracovaní pripomienok, ktoré boli na 

rokovaní komisie prezentované. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 6 5 6 0 0 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Posúdenie postupu pri skončení funkčného obdobia fakultných akademických 

senátov v čase do 31.8.2023 

Predseda PK AS UK uviedol problematiku, ktorá je predmetom rokovania podľa tohto bodu 

programu a odovzdal slovo predsedovi AS PriF UK doc. Mgr. Pavlovi Neográdymu, 

DrSc.a predsedovi AS FaF UK RNDr. Františkovi Bilkovi, PhD., ktorí uviedli, že na ich 

fakultách v tomto období končí funkčné senátov a je potrebné, aby sa zodpovedala otázka či 

je možné, resp. na aké funkčné obdobie majú byť vyhlásené voľby. Na zasadnutie komisie sa 

pripojil prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a z ďalšieho rokovania sa ospravedlnil Bc. Boris 

Bobáľ. Následne predseda PK AS UK prezentoval dotknutú právnu úpravu a svoj právny 
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názor. Do diskusie sa ďalej zapojili doc. Neogrády, RNDr. Bilka, JUDr. Káčerík a PhDr. 

Dušíková.  

Výsledkom tejto diskusie bol návrh uznesenia o ktorom dal predseda PK AS UK hlasovať.   

 

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia AS UK zaujíma ku kreovaniu fakultných senátov, ktorým aktuálne končí 

funkčné obdobie nasledovné stanovisko:  

Podľa § 113am ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o vysokých školách“) sa 

do nadobudnutia účinnosti štatútu UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 spôsob 

ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Z 

uvedeného prechodného ustanovenia zákona o vysokých školách vyplýva, že fakulty majú 

pri kreovaní akademického senátu postupovať podľa doterajších právnych predpisov, a to 

vzhľadom na skutočnosť, že Štatút UK (podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022) ešte 

nenadobudol platnosť ani účinnosť.  

Právna komisia AS UK zároveň upozorňuje, že funkčné obdobie takto kreovaných 

fakultných senátov skončí z dôvodov uvedených v 113am ods. 7 zákona o vysokých 

školách, najneskôr však 31. augusta 2023, ak zákon neustanoví inak.  

Právna komisia AS UK odporúča akademickým senátom fakúlt vyhlásiť voľby do 

akademických senátov fakúlt na obdobie do vymenovania, zvolenia alebo iného 

ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. 

apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023. 

 

Bod č. 4: Záver 

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

poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16:15 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

 

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

predseda Právnej komisie AS UK 

 


