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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  20.06.2018 

Zá p i s n i c a  

z 13. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 02.05.2018 

 

Začiatok zasadnutia:   13.20 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   miestnosť č. 326 – klub dekana PraF UK  

(Stará budova, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Dodatok č. 1 k Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave.  

3. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK a komisií AS UK pre zimný 

semester akademického roka 2018/2019.  

4. Rôzne.  

5. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Právnej komisie AS UK otvoril predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorý privítal 

prítomných členov komisie a ďalších prítomných hostí podľa prezenčnej listiny. Následne prečítal 

mená členov komisie a pozvaných hostí, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.  

 

Predseda komisie skonštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 5 

členov z 14 členov komisie). Predseda komisie informoval, že na ceste na rokovanie komisie sú 

členovia komisie Mgr. Filip Vincent a doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.  

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko prítomných informoval o tom, že neprebieha spoločné rokovanie 

s Volebnou a mandátovou komisiou AS UK, pretože tá nebola oficiálne zvolaná. 

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke. Proti 

predmetnému návrhu predsedu komisie nikto nevyjadril námietku, čiže komisia rokovala podľa 

programu uvedeného na pozvánke na rokovanie komisie. 
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Bod č. 2: Dodatok č. 1 k Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v 

Bratislave 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu rokovania a udelil slovo predkladateľovi návrhu predsedovi 

AS UK prof. RNDr. Danielovi Ševčovičovi, DrSc. 

 

Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., čím počet 

prítomných členov komisie stúpol na 6. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. ako predkladateľ predstavil predmetný 

legislatívny návrh prítomným na rokovaní komisie: 

 

 v návrhu je už zapracované ponechanie funkcie promótora, ktorý bude predstavovať 

jednotlivých kandidátov na kandidáta na funkciu rektora; 

 predmetný návrh ešte neobsahuje návrhový list, keďže UK ešte vnútorne nemá 

aplikované nariadenie GDPR a návrhový list bude súčasťou uznesenia o vyhlásení 

voľby rektora; 

 do návrhu bol doplnený článok o spôsobe namietania kandidátov na kandidáta na 

funkciu rektora; 

 záverom predstavil ďalšie technické tézy, ktoré sú súčasťou predmetného návrhu. 

 

Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. sa opýtal, prečo je v návrhu používaný pojem kandidát 

na kandidáta na funkciu rektora. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že je 

to z procesných dôvodov, pretože AS UK volí kandidáta na funkciu rektora, ktorý sa predkladá na 

vymenovanie prezidentovi Slovenskej republiky, čiže počas volieb v AS UK vystupujú kandidáti na 

kandidáta na funkciu rektora UK. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že po jednotlivých kolách volieb sa už 

budú v zmysle návrhu vyhotovovať len protokoly a nie zápisnice oproti minulosti, pretože zápisnica už 

v zmysle predmetného návrhu bude len finálna zachytávajúca celý priebeh volieb.   

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  prítomných informoval o zmene úpravy hlasovacích 

lístkov vrátane  ich opečiatkovania a signifikácie oproti minulosti. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel 

Ševčovič, DrSc. uviedol, že ide len o návrh zmeny úpravy hlasovacích lístkov oproti minulosti a je 

otvorený diskusii o tejto otázke. 

 

Člen komisie Mgr. Lukáš Rybár uviedol, že v predmetnom návrhu nie je expressis verbis uvedené, že 

protokol bude vyhotovený aj pri jednokolovej voľbe a navrhol to do predmetného návrhu včleniť. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. s predmetným návrhom súhlasil. 

 

Člen komisie Mgr. Lukáš Rybár sa opýtal, aký je spôsob dopisovania kandidátov na kandidáta na 

funkciu rektora do hlasovacích lístkov. Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol k predmetnej otázke 

skúsenosti z minulosti.  
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Medzi prítomnými následne prebehla diskusia o platnosti upraveného hlasovacieho lístka (ak sa do 

hlasovacieho lístka dopíše ďalší kandidát na kandidáta na funkciu rektora samotným voličom a volič 

následne aj riadne označí v predmetnom hlasovacom lístku kandidáta na kandidáta na funkciu rektora – 

či sa hlasovací lístok má považovať za platný alebo neplatný). 

 

Člen komisie Mgr. Robert Zsembera podporil myšlienku, aby bol hlasovací lístok signifikovaný tromi 

podpismi členov AS UK a opýtal sa či je nevyhnutná podmienka, aby promótor bol členom 

akademickej obce UK, teda či promótorom nemôže byť ktokoľvek. Predmetný návrh bol v rámci 

následnej diskusie podporený viacerými prítomnými. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či by nebolo lepšie mať v predmetnom návrhu 

vyčlenených 20 minút na predstavenie kandidáta na kandidáta na funkciu rektora spolu pre samotného 

kandidáta na kandidáta na funkciu rektora aj jeho promótora, pretože v návrhu je uvedených 10 minút 

samostatne pre kandidáta na kandidáta na funkciu rektora a samostatne ďalších 10 minút pre 

promótora. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že o predmetnom návrhu sa 

dá diskutovať. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na základe predchádzajúcej diskusie 

identifikoval tri problémové otázky týkajúce sa predmetného návrhu: 

 

 zachovanie signifikácie hlasovacích lístkov členmi volebnej komisie pre voľby rektora; 

 aby promótor mohla byť aj osoba mimo akademickej obce UK; 

 20 minút na predstavenie kandidáta na kandidáta na funkciu rektora spolu pre samotného 

kandidáta na kandidáta na funkciu rektora aj jeho promótora a nie 10 minút samostatne pre 

kandidáta na kandidáta na funkciu rektora a samostatne ďalších 10 minút pre promótora. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, prečo sa navrhuje zmena spôsobu kreácie 

volebnej komisie pre voľby rektora. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že 

o predmetnej otázke je ešte možné diskutovať. 

 

Zasadnutie komisie opustil člen komisie Mgr. Róbert Zsembera a dostavil sa podpredseda komisie Mgr. 

Filip Vincent.  

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. sa opýtala, aký je zmysel navrhovaného ustanovenia, 

podľa ktorého sa nemá prihliadať na prečiarknutie a dopisovanie kandidátov na kandidáta na funkciu 

rektora do hlasovacích lístkov. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že 

zmyslom navrhovaného uznesenia je, aby nedochádzalo k blokovaniu priebehu volieb.  

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, aby prečiarknutie a dopisovanie kandidátov na 

kandidáta na funkciu rektora do hlasovacích lístkov spôsobovalo neplatnosť predmetných hlasovacích 

lístkov za účelom zachovania „čistoty priebehu volieb“. Následne uviedol, že predmetný návrh má ešte 

veľa problematických otázok, ktoré komisia na dnešnom zasadnutí nestihne prerokovať. 
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Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval o tom, že sa zasadnutie komisie musí ukončiť 

z dôvodu začínajúceho sa rokovania Predsedníctva AS UK. Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, 

PhD. následne navrhol, aby komisia vyjadrila súhlas s nasledujúcim odporúčaním: 

 

Právna komisia AS UK Dodatok č. 1 k Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave berie na vedomie s tým, že odporúča uskutočniť širšiu diskusiu o predmetnom materiáli na 

pôde rokovania pléna AS UK a rokovania Predsedníctva AS UK. 

 

K predmetnému návrhu odporúčania žiadny člen komisie nevyjadril nesúhlas.  

 

Bod č. 3: Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK a komisií 

AS UK pre zimný semester akademického roka 2018/2019 

 

Predseda komisie otvoril diskusiu k bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne navrhol, aby komisia vyjadrila súhlas 

s nasledujúcim odporúčaním: 

 

Právna komisia AS UK Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK a 

komisií AS UK pre zimný semester akademického roka 2018/2019 berie na vedomie. 

 

K predmetnému návrhu odporúčania žiadny člen komisie nevyjadril nesúhlas. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 5: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14.00 hod. 

 

Zapísali:  

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

Mgr. Róbert Zsembera (člen komisie) 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 
 



Podnety Právnej komisii AS UK k materiálu - Dodatok č. 1 k Poriadku 

volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského  Bratislave 

________________________________________________________________ 

 

 

1) expresis verbis nie je v predpise uvedené, že bude protokol vyhotovený aj pri 

jednokolovej voľbe 

2) čl. 3 - navrhovaná právna úprava mení spôsob kreácie volebnej komisie. Je táto zmena 

odôvodnená problémami pri postupe podľa aktuálnej úpravy ? 

3) čl. 3/3 - obmedzuje sa počet členov volebnej komisie. Bolo by vhodné o maximálnom 

počte diskutovať. 

4) čl. 5/2 písm. h) vypúšťa sa povinnosť uvádzať na návrhu kandidáta korešpondenčnú 

adresu navrhovateľa. Je na takúto úpravu nejaký osobitný dôvod? 

5) čl. 6b – z navrhovaného znenia nie je celkom zrejmé, či sa kandidát bude môcť vzdať 

svojej kandidatúry napríklad aj v prípade, ak už bola uskutočnená voľba, ale ešte 

nedošlo k sčítaniu hlasov. 

6) čl. 7/3 – odstránenie úpravy hlasovacích lístkov vrátane ich opečiatkovania 

a signifikácie 

7) čl. 8/5 - otázka - nebude flexibilnejšie ponechať 20 minút na prezentáciu kandidáta, a to 

dokopy promotér a kandidát? Z navrhovanej úpravy vyplýva fixné rozdelenie na 10 min. 

pre kandidáta a 10 min. pre promotóra. 

8) čl. 8/7 - otázka - či promotérom musí byť povinne člen akademickej obce UK ? 

9) čl. 10/4 môže spôsobiť aplikačné problémy, resp. nejasnosti 

 

 


