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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  20.04.2019 

Zá p i s n i c a  

z 15. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 20. marca 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   16:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   miestnosť č. 324 – IURIDICUM PraF UK  

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

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie návrhu Študijného poriadku UK. 

3. Rôzne.  

4. 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 je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 8 

členov z 14 členov komisie).  

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že prorektorka UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. zvolala na 08. apríla 2019  stretnutie k návrhu Študijného poriadku UK spolu so 

zástupcami jednotlivých fakúlt UK, kde bude znenie tohto dokumentu ešte prerokované a budú 

prediskutované námietky zo strany fakúlt UK, ktoré boli vznesené k obsahu tohto dokumentu. Predseda 

komisie prítomných informoval o tom, že predmetom najbližšieho zasadnutia pléna AS UK bude zámer 

odpredaja pozemkov UK v správe JLF UK v Martine, na ktorých má v budúcnosti stáť Nová 

univerzitná nemocnica v Martine, a podľa jeho názoru je to dôležitá otázka, ktorá by mala byť 

predmetom rokovania komisie. 
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Predseda komisie s ohľadom na túto skutočnosť navrhol zmenu programu rokovania komisie a vyzval 

členov komisie na podávanie ďalších návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže iný návrh na 

zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda komisie nechal hlasovať o zmene 

programu v zmysle čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK:  

 

Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje nasledujúci program: 

„1. Otvorenie.  

2. Informácia predsedu Právnej komisie AS UK o predaji majetku UK v správe JLF UK v Martine.  

3. Rôzne. 

4. Záver.“ 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie konštatoval, že zmenený program zasadnutia bol schválený. 

 

Bod č. 2: Informácia predsedu Právnej komisie AS UK o predaji majetku UK v správe JLF 

UK v Martine 

 

Predseda komisie prítomných informoval o tom, že na najbližšom rokovaní pléna AS UK bude 

predmetom jeho rokovania schvaľovanie návrhu rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., 

ktorého predmetom je zámer odpredaja pozemkov v katastrálnom území mesta Martin vo vlastníctve 

UK formou verejnej obchodnej súťaže, na ktorých má byť v budúcnosti postavená Nová univerzitná 

nemocnica v Martine.  

 

Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie Mgr. Gašpar Fronc, čím sa počet členov komisie 

prítomných na rokovaní zvýšil na 9. 

 

Predmetný návrh predstavil vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík, ktorý uviedol, že na predmetných 

pozemkoch by mala v budúcnosti stáť Nová univerzitná nemocnica v Martine. Vedúci OLP RUK JUDr. 

Michal Káčerík tiež uviedol, že predmetné pozemky sú v súčasnosti klasifikované ako orná pôda, ale je 

vysoká pravdepodobnosť, že v budúcnosti budú preklasifikované na stavebné pozemky. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že v predmetnom návrhu mu chýbajú viaceré 

skutkové a právne okolnosti odpredaja pozemkov. Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že 

v predmetnom návrhu chýbajú aj podľa jeho názoru niektoré informácie ohľadom zámeru odpredaja 

predmetných pozemkov. 

 

Členka komisie Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že je čudné, že UK by mala predávať 

pozemky klasifikované ako orná pôda cez verejnú obchodnú súťaž a súčasne sa opýtala, prečo 

predmetné pozemky nie sú preklasifikované na stavebné pozemky. 
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Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že o predmetnom návrhu v súčasnej podobe majú 

členovia komisie málo informácií za účelom jeho kvalifikovaného zanalyzovania. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že komisia môže predmetný návrh schváliť so 

zapracovaním podmienky predloženia ďalších informácií. 

Člen AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že on za predmetný návrh v súčasnej podobe 

nezahlasuje, pretože nie je predložený znalecký posudok, čo býva pri obdobných návrhoch zaužívanou 

praxou. 

 

Členka komisie Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že komisia by nemala schvaľovať polovičné 

návrhy, kde sú nejasné podstatné okolnosti návrhu. 

 

Člen komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že aj na rokovaní Finančnej komisie AS UK boli 

prezentované viaceré významné riziká predmetného návrhu a zdôraznil to, že zo strany JLF UK je 

nevyhnutné poskytnutie ďalších informácií týkajúcich sa zámeru odpredaja pozemkov. 

 

Prorektorka UK pre správu majetku a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že treba detailne 

zanalyzovať zámer vybudovať Novú univerzitnú nemocnicu v Martine vrátane jeho vývoja 

a uskutočnených zmien (napr. prečo sa ustúpilo od vytvorenia spoločnej akciovej spoločnosti a štát 

v súčasnosti plánuje Novú univerzitnú nemocnicu stavať samostatne) a tiež zdôraznila nevyhnutnosť 

predloženia ďalších informácií o prípade zo strany JLF UK. 

 

Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD. tiež podporila zámer, aby zo strany JLF UK boli 

odprezentované ďalšie informácie o prípade. 

 

Predseda komisie JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh 

uznesenia: 

  

Uznesenie č. 1: 

 

Právna komisia Akademického senátu UK podporuje návrh výstavby Novej univerzitnej nemocnice v 

Martine s tým, že odporúča zvážiť spôsob nakladania s pozemkami, na ktorých má táto nemocnica 

stáť a to tak, aby boli záujmy UK v plnom rozsahu chránené. Na základe uvedeného Právna komisia 

Akademického senátu UK žiada o bližšie informácie, na základe ktorých by komisia mohla vyjadriť 

svoje stanovisko. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 8 0 1 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 
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Bod č. 3: Rôzne 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 4: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  17:05 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

Mgr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


