
Zápisnica z mimoriadneho dištančného zasadnutia AS JLF UK  

z 23.6.2020 

 

Prítomní osobne:  

prof. Viera Švihrová 

prof. Peter Kaplán  

prof. Beáta Drobná Sániová 

prof. Jozef Višnovský 

dekanka prof. Andrea Čalkovská 

prodekan prof. Juraj Mokrý 

 

Prítomní dištančne:  

prof. Katarína Adamicová 

prof. Marian Adamkov 

MUDr. Daniel Čierny 

doc. Marián Grendár 

doc. Ján Ľupták 

doc. Yvetta Mellová 

doc. Štefan Sivák 

prof. Ján Staško 

doc. Michal Šimera 

MUDr. Tomáš Šimurda 

doc. Zuzana Tatarková 

doc. Ingrid Tonhajzerová 

Michal Augustín 

Katarína Kučeríková 

Michaela Mazúchová 

Mária Mikitová 

Michal Ružinský 
 

Prítomní telefonicky:  

prof. Marián Mokáň 

doc. Elena Nováková 

doc. Jurina Sadloňová 

 

 

 

 

V súlade s čl. 16 ods. 5 písm. d) Rokovacieho poriadku AS JLF UK  bolo predsedníčkou AS 

JLF UK na žiadosť dekanky JLF UK listom zo dňa 19.6.2020 zvolané mimoriadne zasadnutie 

AS JLF UK dištančnou formou. Predsedníčka AS JLF UK konštatovala, že AS je 

uznášaniaschopní (4 členovia prítomní osobne, ostatní dištančne).  

 

Návrh programu zasadnutia:  

Návrh dekanky na schválenie zmien v Študijnom poriadku JLF UK podľa pripomienok 

Právnej komisie AS UK. 

K návrhu nemal v rozprave nikto z prítomných pripomienky. Predsedníčka predložila návrh 

uznesenia a AS ho jednomyseľne schválil.  

 

Uznesenie č. 1/5/2020: 

 

AS JLF UK v zmysle čl. 18 ods. 1 písm. k) Štatútu JLF UK, na základe pripomienok 

Právnej komisie AS UK, schvaľuje nasledovné úpravy v Študijnom poriadku JLF UK, 

schválenom na rokovaní AS JLF UK dňa 9.6.2020: 

 

 



1. vypúšťa sa: 

Čl. 1 ods. 2 – poznámka pod čiarou č. 2 (odkazuje na § 83 zákona o vysokých 

školách) 

 

2. upravuje sa znenie nasledovne: 

a) čl. 15 ods. 9: O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia 

konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej 

skúšky alebo jej súčasti sa rozhoduje hlasovaním. Podrobnosti o spôsobe hlasovania 

skúšobnej komisie ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá dekan. 

 

b) čl. 29 ods. 13: Priebeh dizertačnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. 

Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledku dizertačnej skúšky sa uskutoční na 

neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. O hodnotení dizertačnej skúšky rozhoduje 

skúšobná komisia konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o 

hodnotení dizertačnej skúšky sa rozhoduje hlasovaním. Podrobnosti o spôsobe 

hlasovania skúšobnej komisie ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá dekan. 

 

c) čl. 34 ods. 9: Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve 

tretiny všetkých členov skúšobnej komisie vrátane predsedu skúšobnej komisie. O 

hodnotení obhajoby dizertačnej práce rozhoduje skúšobná komisia konsenzuálne. Ak 

skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení obhajoby dizertačnej práce sa 

rozhoduje hlasovaním. Podrobnosti o spôsobe hlasovania skúšobnej komisie ustanoví 

vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá dekan. 

 

d) čl. 24 odsek (2) písmeno c) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

s akademickým titulom PhD., vedeckou hodnosťou CSc. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

1/5/2020 24 0 0 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

predsedníčka AS JLF UK 

 


