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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  23. 03. 2021 

Z á pi s n ic a  

z 8. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 24. februára 2021 

 

Začiatok zasadnutia:   10:02 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UK. 

3. Koncepcia nakladania s majetkom UK na roky 2021 – 2030. 

4. Podnet FTVŠ UK týkajúci sa zorganizovania volieb do AS FTVŠ UK. 

5. Rôzne. 

6. 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 nie je uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných 5 

členov z 12 členov komisie).  

 

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa zmeneného programu s ohľadom na žiadosť 

prorektorky UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jany Duračinskej, PhD., pričom následne 

odprezentoval zmenený návrh programu: 

 

„1. Otvorenie. 

2. Koncepcia nakladania s majetkom UK na roky 2021 – 2030. 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UK. 

4. Podnet FTVŠ UK týkajúci sa zorganizovania volieb do AS FTVŠ UK. 
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5. Rôzne. 

6. Záver.“ 

 

Keďže žiadny iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu uvedeného na pozvánke nezaznel, tak 

predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. nechal hlasovať o ním navrhnutom pozmenenom 

programe rokovania komisie. 

prítomných za proti zdržal sa 

5 5 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že zmenený program rokovania komisie bol schválený, avšak len vo 

forme odporúčania, keďže komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

Bod č. 2: Koncepcia nakladania s majetkom UK na roky 2021 - 2030 

 

Predseda komisie udelil slovo prorektorke UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jane Duračinskej, 

PhD., aby predstavila návrh Koncepcie nakladania s majetkom UK na roky 2021 – 2030: 

• predložená koncepcia predstavuje podstatný pohľad na nakladanie s majetkom UK smerom do 

budúcnosti; 

• je podstatné, aby UK bola pružnejšia pri správe svojho majetku smerom do budúcnosti; 

• UK stále rokuje o majetkových otázkach s inými inštitúciami  (napr. o výške kapitálových dotácií 

pre UK alebo o zámene nehnuteľností s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou); 

• Medzi hlavné ciele predloženej koncepcie je možné zaradiť: 

o elektronizácia výkresovej časti tejto agendy (rozšíriť ju a priblížiť sa k reálnemu stavu); 

o strategické plánovanie v dotknutej oblasti; 

o využívanie majetku UK za účelom jeho zhodnocovania; 

o zjednotenie nájomnej politiky na UK a stanovenie cenníkov určujúcich výšku    

nájomného; 

o prehľad a evidencia nájomcov na UK; 

o vymedzenie strategického územia UK (za účelom napr. odstránenia nelegálnych stavieb 

v Mlynskej doline alebo možnosti budovania inžinierskych sietí na majetku UK); 

o odstraňovanie nezhôd vo vlastníckych právach, využitie dát zo zrealizovaného auditu 

majetku UK, vysporiadanie majetku, ktorý UK právne nevlastní podľa Katastra 

nehnuteľností, vysporiadanie majetku s Hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou). 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či si aktuálne UK môže povedať, že má 

zmapovaný svoj majetok.  

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že UK už má 

aktuálne prehľad o svojom majetku vrátane problematických situácií v súvislosti s jej majetkom. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, akým spôsobom sa vytvárali cenové rozpätia 

v cenníkoch týkajúcich sa výšky nájomného, za ktoré sa bude majetok UK prenajímať. 
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Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že pri určovaní 

výšky nájomného v cenníkoch vychádzali z realitných ponúk a súčasne navrhnuté výšky nájomného tiež 

s realitnými kanceláriami konzultovali. Následne dodala, že realizácia tohto procesu nebola jednoduchá 

s ohľadom na niektoré osobitosti majetku UK. 

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent pochválil prorektorku UK pre majetok a investície doc. JUDr. 

Janu Duračinskú, PhD. a ostatné zúčastnené osoby podieľajúce sa na tvorbe koncepcie za kvalitnú 

prípravu tohto dokumentu. Následne dodal, že predložená koncepcia predstavuje vzorový príklad toho, 

v akej kvalite by mali byť predkladané materiály na rokovanie AS UK a jeho orgánov. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa opýtal, prečo nie je rekonštrukcia internátov uvedená v zozname 

investícií na strane 11 predkladaného materiálu. 

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že rekonštrukcia 

internátov je pre UK tiež dôležitá, ale ona sa na ňu snaží skôr nazerať ako na zvyšovanie ubytovacieho 

štandardu na internátoch. Doplnila, že v súčasnosti UK pripravuje projekty aj „do šuplíka“ v súvislosti 

s rekonštrukciou internátov, pričom UK bude čakať na možnosť čerpania financií na tieto projekty. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ uviedol, že by rekonštrukciu internátov chcel explicitne doplniť do 

zoznamu investícií v predkladanom materiáli. 

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že rekonštrukcie 

internátov sa dajú zahrnúť do znenia predkladanej koncepcie, hoci už teraz to z predloženej koncepcie 

vyplýva implicitne. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa opýtal, prečo sú Švédske domky v správe VI Družba UK a Lodenica 

UK súčasťou strategického územia UK v predloženom materiáli, hoci ide o záplavovú oblasť. 

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že strategické 

územie UK predstavuje generel o tom, ako využívať majetok UK smerom do budúcnosti, pričom je 

dôležité, aby sme sa naň pozerali zo širšieho náhľadu, pretože UK realizuje aj iné činnosti okrem 

prevádzky internátov. 

 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ sa opýtal, či by sa smerom do budúcnosti nedal robiť odpočet 

zrealizovaných odstránení zistených problémov v súvislosti s majetkom UK na polročnej alebo ročnej 

báze. 

 

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že takýto 

odpočet si vie predstaviť na ročnej báze, pretože na polročnej báze podľa nej nemá zmysel, lebo ide 

o realizáciu viacročných procesov. Následne doplnila, že aj v súčasnosti UK čaká na odpoveď zo strany 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy niekoľko mesiacov vo veci vzájomného 

majetkového vysporiadania. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyslovil pochvalu za to, že UK v predloženom 

materiáli identifikovala problémy v súvislosti s jej majetkom.  
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Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. uviedol, že oceňuje iniciatívu smerujúcu k odstráneniu 

problémov pri majetku UK, pričom on osobne spolupracoval na podobnom dokumente určenom pre 

Bratislavský samosprávny kraj. 

 

Počas rokovania o tomto bode sa na zasadnutie komisie dostavili členovia komisie JUDr. Marta 

Kečkéšová, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc, čím sa počet členov komisie zvýšil na 7 a komisia sa stala 

uznášaniaschopnou. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK prerokovala Koncepciu nakladania s majetkom UK pre 

roky 2021 – 2030, pričom po právnej stránke neidentifikovala v predloženom materiáli žiadne 

nedostatky, a predložený materiál zobrala na vedomie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

Rokovanie komisie opustila prorektorka UK pre investície a majetok doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

 

Bod č. 3: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UK 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odovzdal slovo prorektorke UK pre vzdelávanie 

a sociálne veci RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., aby predstavila predložený právny predpis. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že aktuálne 

účinný Študijný poriadok UK nemá ustanovenia dotýkajúce sa pandemickej situácie v súvislosti 

s chorobou COVID-19. Následne doplnila, že navrhnutý právny predpis na jednej strane umožní 

dekanom fakúlt UK zmeniť harmonogram štúdia počas akademického roka a na druhej strane dáva 

dekanom fakúlt UK právomoc realizovať zmeny v štúdiu a pri plnení študijných povinností aj bez toho, 

aby o to študenti osobitne žiadali.  

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

z hľadiska legislatívnej techniky zvažovali viacero alternatív ako pripraviť predmetný dodatok, pričom 

sa nakoniec rozhodli pre to, že ustanovenia obsiahnuté v dodatku prijmú v podobe nového článku 

Študijného poriadku UK. Následne doplnil, že sa to tak zrealizovalo preto, aby sa to vzťahovalo na všetky 

ostatné ustanovenia Študijného poriadku UK  a bolo to jednotné pre celú UK. 

Do rozpravy k bodu sa nikto ďalší neprihlásil, a preto predseda komisie rozpravu ukončil a predniesol 

návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 2: 
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Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu Akademického senátu UK schváliť 

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

Rokovanie komisie opustila prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, 

PhD. 

 

Bod č. 4: Podnet FTVŠ UK týkajúci sa organizovania volieb do AS FTVŠ UK 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že FTVŠ UK podala podnet týkajúci sa 

organizovania volieb do FTVŠ UK, ku ktorému už zaujala stanovisko Právna komisia AS UK vo forme 

e-mailovej konverzácie. Po obdržaní stanoviska Právnej komisie AS UK predstavitelia FTVŠ UK 

adresovali Právnej komisii AS UK doplňujúcu otázku. Predseda komisie preto do stanoviska navrhol 

doplniť nasledujúcu časť vety „ak technické podmienky neumožňujú vykonať voľby“. 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že predmetným podnetom sa bude na svojom zasadnutí 

zaoberať aj Volebná a mandátová komisia AS UK. 

Do rozpravy k bodu sa nikto ďalší neprihlásil, a preto predseda komisie rozpravu ukončil a predniesol 

návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK schvaľuje upravené Stanovisko Právnej komisie AS UK 

k podnetu FTVŠ UK v súvislosti s organizovaním volieb do AS FTVŠ UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Rôzne 

V rámci rozpravy k tomuto bodu člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že na UK aktuálne prebieha 

diskusia o využívaní elektronických hlasovacích zariadení pre potreby hlasovania v AS UK a jeho 

orgánoch. Následne doplnil, že výrobu predmetných zariadení mal zabezpečiť CIT UK, avšak nemal 

kapacitu tento proces zrealizovať. Záverom uviedol, že by malo prebehnúť verejné obstarávanie, v rámci 

ktorého sa vysúťažia elektronické hlasovacie zariadenia pre potreby Vedeckej rady UK a AS UK.  

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc následne odprezentoval technickú špecifikáciu týchto zariadení, ktoré 

by mali byť obstarané. Následne uviedol, že technické zariadenie by malo byť vydané členovi AS UK po 
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príchode na zasadnutie AS UK. Tieto zariadenia by mali byť schopné umožniť hlasovanie pléna AS UK 

a zároveň aj študentskej a zamestnaneckej časti. Takisto by prostredníctvom týchto zariadení malo byť 

umožnené zrealizovať tajné a verejné hlasovania. Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc následne identifikoval 

možné problémy, ktoré by mohli napr. vzniknúť pri hlasovaní pri volebných hlasovaniach. Každé 

technické zariadenie by malo zároveň identifikovať senátora, ktorý prostredníctvom neho hlasoval. 

Predsedajúci rokovania orgánu by mal byť technicky schopný sprístupniť výsledky hlasovania po jeho 

priebehu členom dotknutého orgánu. Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc záverom uviedol, že v predmetnej 

otázke je ešte veľa neznámych, o ktorých sa bude diskutovať. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že tajné hlasovania by mohli prebiehať aj 

tradičnou formou, keďže sa ich na pléne AS UK nerealizuje veľké množstvo. Následne uviedol, že on je 

osobne skeptický pri elektronickom hlasovaní týmto spôsobom vo volebných veciach.   

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že ešte nemáme stanovisko Vedeckej rady UK k využívaniu 

tohto spôsobu hlasovania. Následne doplnil, že ešte nie je úplne doriešené, koľko to bude celé stáť. 

Otázka financií bude známa až po stanovení presnej špecifikácie toho, čo by mali dotknuté zariadenia 

byť schopné realizovať. 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent uviedol, že tajné hlasovanie by sa malo aj podľa neho 

realizovať klasickým spôsobom, avšak pri prijímaní bežných uznesení verejným spôsobom si vie 

predstaviť, že by tieto zariadenia zrýchlili proces hlasovania. 

Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. uviedol, že tajné hlasovanie by malo prebiehať 

klasickým spôsobom. V dôsledku toho sa vynára otázka, či sú predmetné zariadenia potrebné len pre 

účely klasického verejného hlasovania. Ich obstaranie by podľa neho malo významne ovplyvniť to, koľko 

to celé bude stáť. 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že dlhšie voľby prebiehajú len na prvom pléne AS UK, čo je 

logické v dôsledku toho, že sa obsadzujú orgány AS UK. 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. tiež považuje otázku financií dôležitú pri obstaraní 

týchto zariadení. Následne doplnil, že by bolo potom pravdepodobne nutné aj upraviť Rokovací poriadok 

AS UK. Záverom sa opýtal, ako sa budú jednotliví členovia AS UK identifikovať pri hlasovaní (v 

Národnej rade Slovenskej republiky sa napr. využívajú na to karty). 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc odpovedal, že identifikácia by prebehla pri rozdaní zariadení 

jednotlivým členom AS UK. Záverom uviedol, že len považoval za potrebné o tomto zámere podať 

informáciu členom komisie. 

Do rozpravy k bodu sa nikto ďalší neprihlásil, a preto predseda komisie rozpravu ukončil a predniesol 

návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 4: 

Právna komisia Akademického senátu UK zobrala na vedomie predbežný zámer na elektronizáciu 

hlasovania na pléne AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 7 4 7 0 0 
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Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Záver 

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

komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11:13 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 


