
Prerokovanie materiálov v Právnej komisii AS UK 
 

V Právnej komisii AS UK boli na jej 3. zasadnutí dňa 11.05.2016 prerokované štyri materiály 
podľa programu, ktorý je uvedený v priloženej pozvánke. 
 

1. Vnútorný predpis č. 2/2016 – Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty 

 
Materiál bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK dňa 11.mája 2016. Keďže však 

komisia nemala k dispozícii úplné znenie Študijného poriadku FaF UK, bez ktorého nie je 
možné posúdiť všetky novelizačné body dodatku, rozhodli sme sa prerokovať materiál per 
rollam a o výsledku  budeme informovať AS UK 17.5.2016 (utorok). 
 

2. Vnútorný prdpis č. XX/2016 – Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 
Materiál bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK dňa 11.mája 2016. 

 „Právna komisia AS UK v Bratislave odporúča AS UK v Bratislave schváliť Dodatok č. 6 
k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 
 

3. Prerokovanie Vnútorného predpisu č. X/2016 – Študijný poriadok Univerzity  
      Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
 

Materiál bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK dňa 11.mája 2016. Komisia 
„predbežne“ prerokovala materiál RKCMBF UK pred schvaľovaním vo fakultnom senáte. 
K predloženému materiálu mali členovia komisie zásadné pripomienky, ktoré však 
pravdepodobne nebudú v Študijnom poriadku zohľadnené (najmä úprava doktorandského 
štúdia a zavedenie tzv. záverečnej skúšky). Komisia sa preto rozhodla, že nemôže 
podmienečne odporúčať materiál na schválenie a po doručení finálnej verzie Študijného 
poriadku RKCMBF UK Akademickému senátu UK, ho zaradí na najbližšie rokovanie 
komisie. 
 

4. Návrh rozšírenia predmetu činnosti  pre dcérsku spoločnosť Univerzity    
       Komenského v Bratislave,  UK Veda, s.r.o.   
 
      Materiál bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK dňa 11.mája 2016. Predložený 
návrh obsahuje len zámer rozšíriť predmet činnosti obchodnej spoločnosti a nejde o návrh 
na zmenu zakladateľskej listiny. Podľa členov komisie nejde o materiál, ktorý by mala 
prerokovať Právna komisia. Z tohto dôvodu členovia komisie návrh zobrali na vedomie, 
ale neprijali k nemu uznesenie o odporučení na schválenie.  
„Právna komisia AS UK v Bratislave berie na vedomie návrh na rozšírenie predmetu 
činnosti obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o..“ 


