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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  12. 07. 2021 

Zá p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 09. júna 2021 

 

Začiatok zasadnutia:  15:05 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí UK a centrálne financovaných 

súčastí UK. 

3. Dodatok č. 6 k Štatútu UK. 

4. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku UK. 

5. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch UK. 

6. Rôzne 

7. 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 10 

členov z 12 členov komisie). 

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedenom na pozvánke, a zároveň 

prítomných vyzval na predkladanie návrhov na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie.  

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ navrhol, aby sa z programu rokovania komisie vypustili body č. 2, č. 3 

a č. 4. Svoj návrh odôvodnil tým, že žiadal doloženie vplyvov predmetných zmien z ekonomického 

hľadiska prostredníctvom podpredsedu komisie JUDr. Filipa Vincenta, avšak predmetný materiál nebol 
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doplnený na rokovanie komisie. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že ohľadom predmetnej žiadosti 

komunikoval s kvestorkou UK Ing. Ingrid Kútnou Želonkovou, PhD., avšak  tá mu uviedla, že 

predložené návrhy zmien nesledujú ekonomické šetrenie nákladov, ale zmenu riadenia procesov, 

a preto ekonomické zhodnotenie vplyvov v súvislosti s navrhnutými zmenami predložené nebude na 

zasadnutie komisie. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ uviedol, že túto skutočnosť čiastočne akceptuje, avšak stále mu 

absentuje ekonomické zhodnotenie predložených zmien. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že by chcel, aby bol program rokovania 

schválený konsenzuálne, a teda, aby sa podarilo dospieť ku kompromisu. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ uviedol, že trvá na ním prednesenom procedurálnom návrhu týkajúcom 

sa vypustenia bodu č. 2, č. 3 a č. 4 z 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 procedurálnom návrhu Bc. Borisa 

Bobáľa týkajúcom sa vypustenia bodov č. 2, č. 3 a č. 4 z programu rokovania komisie: 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 10 6 2 4 4 

 

Predseda komisie skonštatoval, že procedurálny návrh nebol schválený. 

 

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 

uvedenom na pozvánke: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí UK a centrálne 

financovaných súčastí UK. 

3. Dodatok č. 6 k Štatútu UK. 

4. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku UK. 

5. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch UK. 

6. Rôzne 

7. Záver. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 6 9 1 0 
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Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí UK a centrálne 

financovaných súčastí UK 

 

Predseda komisie udelil slovo vedúcemu Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. 

Michalovi Káčeríkovi, aby predstavil v mene rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. návrh na 

zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí UK a centrálne financovaných súčastí UK, ktorý 

uviedol: 

 centrálne financovaná súčasť – Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá bude na 

podklade návrhu presunutá na Filozofickú fakultu UK, kde prirodzene patrí; 

 centrálne financovaná súčasť – Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra 

výchovy k ľudským právam a centrálne financovaná súčasť – Univerzita Komenského v 

Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie budú na podklade 

návrhu presunuté na Vedecký park UK, kde už reálne aktuálne fungujú; 

 samostatne hospodáriace súčasti VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK budú na podklade 

návrhu presunuté na Rektorát UK, kde budú fungovať nasledujúcim spôsobom: 

o za prevádzkovo-technickú a ekonomickú činnosť ubytovacích zariadení UK bude 

zodpovedať kvestorka UK, 

o za strategické plánovanie a rozvoj ubytovacích zariadení UK bude zodpovedať 

prorektorka UK pre majetok a investície, 

o za ubytovanie na ubytovacích zariadeniach UK bude zodpovedať riaditeľ alebo obdobná 

vedúca pozícia, 

o ostatné služby bude zabezpečovať Rektorát UK; 

 v súvislosti s predstavenými zmenami je nutné upraviť aj Štatút UK a Organizačný poriadok 

Rektorátu UK, pričom novela Štatútu UK bude odoslaná na schválenie na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

 proces zrušenia samostatne hospodáriacich súčastí UK už má UK otestovaný na zrušení Centra 

ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej súčasti UK; 

 v Štatúte UK okrem toho dochádza aj k zmene názvov a skratiek názvov fakúlt UK a súčastí 

UK vrátane niektorých cudzích názvov a cudzích skratiek názvov. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ vyjadril názor, že by na zasadnutí komisie mala byť prítomná aj 

kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. a prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. 

Jana Duračinská, PhD. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. a prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. 

Jana Duračinská, PhD. sú aktuálne stále prítomné na zasadnutí Finančnej komisie AS UK. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ uviedol, že potom ho mrzí situácia, že Finančná komisia AS UK 

a Právna komisia AS UK zasadajú súčasne v rovnakom čase. 
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Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odpovedal, že nadviaže dialóg s predsedom 

Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastiánom Ševčíkom, CSc., aby sa vzájomne zasadnutia 

predmetných komisií smerom do budúcna neprekrývali. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ odcitoval niektoré časti z Dôvodovej správy k predmetnému návrhu, 

pričom ich prirovnal k vzorovému PR článku. Následne sa opýtal, aké strategické zámery sú 

naplánované v činnosti ubytovacích zariadení UK smerom do budúcnosti. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že 

všetky strategické zámery sú odprezentované v Dôvodovej správe k návrhu. Hlavným strategickým 

zámerom je však to, že na UK je pri fungovaní ubytovacích zariadení potrebná centralizácia. Následne 

doplnil, že v Dôvodovej správe je presne vymedzené, kto konkrétne bude mať v kompetencii činnosti 

súvisiace s fungovaním ubytovacích zariadení UK po realizácii predmetnej zmeny. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či sa zmení komfort ubytovaných                     

po zrealizovaní predmetnej zmeny. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

komfort ubytovaných sa nezmení negatívnym spôsobom po zrealizovanej zmene. Následne doplnil, že 

v minulosti sa vo fungovaní ubytovacích zariadení UK vyskytli závažné problémy (napr. nevydarená 

rekonštrukcia Výškového bloku Ľ. Štúra – bloku B), a preto je potrebné niektoré činnosti                            

na ubytovacích zariadeniach UK scentralizovať na Rektoráte UK (napr. otázku nájmov). 

 

Členka komisie prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. opustila rokovanie komisie, čím sa počet 

členov komisie prítomných na rokovaní komisie znížil na 9. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa opýtal, že ak má navrhnutá zmena zrušenia samostatne 

hospodáriacich súčastí UK priniesť financie v prospech študentov, tak prečo sa neposkytuje počas leta 

2021 letné ubytovanie pre študentov ako po minulé roky. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

túto otázku nevie kompetentne zodpovedať, pričom by skôr mala byť položená na zasadnutí Komisie 

pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Následne doplnil, že osobne si myslí, že je to 

spôsobené epidemiologickou situáciou a plánovanými rekonštrukciami (napr. na VI Družba UK). 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa opýtal, že v zmysle predloženého návrhu je plánované operatívne 

riadenie činností ubytovacích zariadení UK vedením UK, avšak z jeho zasadnutí nie sú aktuálne 

zverejňované zápisnice, a preto sa o činnosti vedenia UK nedajú zistiť aktuálne informácie. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

UK aktívne komunikuje smerom navonok aj informácie zo zasadnutí vedení UK. 

 

Členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD. uviedla, že obsah odôvodnenia návrhu pre ňu osobne nie 

je dostačujúci, pričom však doplnila, že berie ohľad aj na informácie prednesené predsedom komisie 

ohľadom odôvodnenia. Následne sa opýtala, či zrušenie UNESCO katedier nie je potrebné prerokovať 
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na nejakom nadnárodnom orgáne. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

predmetné katedry sa reálne nerušia, ale sa len formálne presúvajú na Vedecký park UK, kde už teraz 

reálne fungujú. 

 

Členka komisie JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. uviedla, že tiež pre ňu úplne nie je dostačujúci obsah 

odôvodnenia návrhu, pričom niektoré informácie boli doplnené priamo na zasadnutí komisie. Následne 

sa opýtala, či neprídu zamestnanci dotknutých súčastí UK o prácu v súvislosti s realizáciou zmeny. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

priamo v súvislosti s realizáciou zmeny nepríde nik o prácu, ale smerom do budúcnosti je to možné 

s ohľadom na ďalší vývoj. Následne doplnil, že aktuálne sa napr. v jedálni Venza ukončujú pracovné 

pomery zamestnancov v súvislosti s jej zrušením.  

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, ako prebehne samotný proces zrušenia 

predmetných súčastí. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že je 

pripravený časový plán zrušenia predmetných súčastí a všetky procesy sú pripravené. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK nemá k Návrhu na zrušenie vybraných samostatne 

hospodáriacich súčastí UK a centrálne financovaných súčastí UK po právnej stránke žiadne výhrady 

a odporúčaho plénu AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 5 1 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Dodatok č. 6 k Štatútu UK 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu, do ktorej sa však nik s ohľadom na rozpravu 

k predchádzajúcemu bodu neprihlásil, a preto predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia Akademického senátu UK nemá k Dodatku č. 6 k Štatútu UK po právnej stránke 

žiadne výhrady a odporúča ho plénu AS UK schváliť. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 9 5 5 1 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 4: Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Rektorátu UK 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu, do ktorej sa však nik s ohľadom na rozpravu k bodu č. 2 

neprihlásil, a preto predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK nemá k Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku 

Rektorátu UK po právnej stránke žiadne výhrady a odporúča ho plénu AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 9 5 5 1 3 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch UK 

 

Predseda komisie otvoril rozpravu k bodu, pričom udelil slovo vedúcemu Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michalovi Káčeríkovi, ktorý uviedol: 

 vecné bremeno sa navrhuje zriadiť v prospech Ing. Anny Veisovej; 

 dotknuté pozemky sú tie isté, na ktorých bolo nedávno zriadené vecné bremeno v prospech 

spoločnosti OTYK invest, s. r. o., a preto sa použil aj ten istý znalecký posudok; 

 vecné bremeno bude zriadené za odplatu; 

 predmetom vecného bremena je uloženie inžinierskych sietí – plynovej prípojky, vodovodnej 

prípojky, elektrickej prípojky. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či budú predmetné prípojky umiestnené 

popri tých, ktoré si na pozemkoch umiestnila spoločnosť OTYK invest, s. r. o. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že 

v zásade budú umiestnené popri sebe, pričom tam môže byť len mierny odklon. 

 

Predseda komisie následne uzavrel rozpravu k bodu a predniesol návrh uznesenia: 
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Uznesenie č.4: 

Právna komisia Akademického senátu UK nemá k Návrhu nazriadenie vecného bremena na 

pozemkoch UK po právnej stránke žiadne výhrady a odporúča ho plénu AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Rôzne 

 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nik neprihlásil. 

 

Bod č. 7: Záver 

 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16:09hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


