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Bratislava, 21. 9. 2022 

Z á p i s n i c a  

zo spoločného zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK  

(11. zasadnutie) a Právnej komisie AS UK (18. zasadnutie) 

zo dňa 21. septembra 2022 

 

Začiatok zasadnutia:     14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   online (MS Teams) 

Prítomní členovia:    podľa prezenčných listín 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Príprava volieb členov novej Správnej rady UK. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda Právnej komisie AS UK, doc. Lukáčka, privítal prítomných členov komisií a 

konštatoval, že Právna komisia AS UK je uznášaniaschopná. 

Rovnako predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK, Mgr. Fronc, privítal 

prítomných členov komisií a konštatoval, že Volebná a mandátová komisia AS UK je 

uznášaniaschopná.  

Predseda Právnej komisie AS UK navrhol, aby komisie rokovali podľa programu 

uvedenom na pozvánke, a zároveň prítomných vyzval na predkladanie ďalších návrhov na 

zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie. Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu 

alebo doplnenie programu rokovania komisie nezaznel, program rokovania komisií bol 

konkludentne schválený. 

 

Bod č. 2: Príprava volieb členov novej Správnej rady UK 

Základný materiál na spoločné rokovanie komisií – návrh uznesenia o vyhlásení volieb 

členov Správnej rady UK, ktoré zároveň obsahuje aj poučenie o tom, čo musí návrh 

kandidáta na člena obsahovať – bol členom komisií vopred zaslaný za účelom zaujatia 

stanoviska a prípravy pripomienok.  

Predsedovia komisií vyzvali prítomných, aby vyjadrili svoj postoj k návrhu uznesenia.  

Ako prvý sa do rozpravy prihlásil predseda Právnej komisie, doc. Lukáčka, ktorý mal 

určité štylistické pripomienky. Zároveň prítomným navrhol zvážiť rozsah kontaktných 

údajov kandidáta na člena SR UK, ktoré by bolo potrebné podľa jeho názoru špecifikovať. 
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K potrebe konkretizácie údajov sa vyjadrili viacerí členovia komisií, pričom napokon dospeli 

k záveru, že bude vhodné uviesť kontaktné údaje v rozsahu „telefónneho čísla, emailu 

a korešpondenčnej adresy“. Doc. Lukáčka zároveň navrhol, aby bola doplnená požiadavka 

vlastnoručne podpísaného profesijného životopisu, s čím ostatní prítomní súhlasili. 

JUDr. Káčerík, vedúci ÚLP ako pozvaný účastník zasadnutia komisií navrhol, aby sa do 

návrhu uznesenia doplnila aj informácia o okruhu osôb, ktoré sú oprávnené podať návrh 

kandidáta na člena SR UK podľa § 40 ods. 3 Zákona o vysokých školách. Predsedníčka AS 

UK reagovala, že pokiaľ to explicitne vyplýva z ustanovení zákona, považuje za nadbytočné 

uvádzať tento údaj aj v samotnom uznesení o vyhlásení volieb. Prítomní sa po rozprave 

v tejto veci zhodli na tom, že uvedenie okruhu osôb oprávnených na podanie návrhu bude 

vhodné zapracovať do konečného znenia návrhu uznesenia.  

Následne, na základe pripomienky Mgr. Surového sa v texte návrhu uznesenia 

štylisticky upravilo znenie textu „návrhu kandidáta na člena SR UK“ z predchádzajúceho 

„návrhu na kandidáta na člena SR UK“.    

V závere JUDr. Káčerík uviedol, že podmienky na členov SR UK explicitne stanovuje 

Zákon o vysokých školách.  

Predsedníčka AS UK, prof. Plašienková, upozornila, že presné znenie súhlasu 

navrhnutého kandidáta a čestného vyhlásenia navrhnutého kandidáta bude potrebné 

zverejniť spolu s uznesením o vyhlásení volieb tak, ako to bolo formulované v požiadavkách 

MŠVVaŠ SR. 

Ďalšie návrhy na doplnenie alebo úpravu návrhu uznesenia neboli prezentované. 

Z tohto dôvodu predseda VolMan komisie zdieľal na obrazovke konečnú verziu návrhu 

uznesenia. Predseda Právnej komisie AS UK vyzval prítomných členov, aby hlasovali o tom, 

či takýto návrh uznesenia odporučí Právna komisia AS UK, plénu AS UK prijať.  

 

Uznesenie č. 1 

Právna komisia AS UK odporúča plénu AS UK prijať uznesenie o vyhlásení volieb 

členov Správnej rady UK v znení: „Akademický senát Univerzity Komenského v 

Bratislave na základe § 40 ods. 2 a 5 Zákona 131/2002 Zz. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na základe Čl. 37 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje voľby členov 

Správnej rady UK na 

 

stredu, 12. 10. 2022 o 14.00 hod. v Auditórium maximum právnickej fakulty UK. 

 

Návrh kandidáta na člena Správnej rady UK musí obsahovať: - vlastnoručne 

podpísaný profesijný životopis a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail a 

korešpondenčný adresu) navrhovanej osoby, - súhlas navrhnutého kandidáta, - čestné 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

Volebná a mandátová komisia  

Právna komisia 

AS UK 

 

Mgr. Gašpar Fronc 

fronc1@ uniba.sk 

 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

peter.lukacka@flaw.uniba.sk 

Strana 3 z 4 

vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR UK 

a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR UK. 

 

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú 

akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby 

zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, 

Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré 

sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, 

reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá. 

 

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len 

osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri 

roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a 

finančnými prostriedkami právnickej osoby. Ďalšie ustanovenia, týkajúce sa 

kandidátov a ich navrhovateľov určuje zákon (§ 40 ods. 2 – 4 zákona 131/2002 Zz.). 

 

Kompletné návrhy je možné podávať do 11. 10. 2022 v písomnej forme v zalepenej 

obálke označenej „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA SR UK“ na adresu: 
 

Akademický senát UK  

Šafárikovo námestie 6  

P. O. BOX 440  

814 99 Bratislava 1“ 

 

 

Hlasovanie Právnej komisie AS UK: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 7 4 7 0 0 schválené 

Predseda Právnej komisie AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Hlasovanie Volebnej a mandátovej komisie AS UK: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 4 3 4 0 0 schválené 

Predseda Právnej komisie Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že uznesenie 

bolo schválené. 
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Bod č. 3:  Rôzne 

V bode rôzne predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK, Mgr. Fronc, otvoril 

otázku náhradníka do AS UK za PriF UK. Podľa fakultných vnútorných predpisov PriF UK 

majú riadne zvoleného náhradníka na uprázdnený mandát. Podľa univerzitných predpisov 

sa otázky možnosti náhradníka spravujú vnútornými predpismi fakulty, preto komisie 

dospeli k záveru, že inštitút náhradníka možno v prípade uprázdneného mandátu člena AS 

UK za PriF UK aplikovať, a nie je potrebné na ich fakulte vyhlasovať doplňujúce voľby. 

Následne predseda VolMan komisie informoval prítomných o tých fakultách, v rámci 

ktorých je potrebné doplňujúce voľby na uprázdnené mandáty vyhlásiť. 

Predsedníčka AS UK dala členom komisií do pozornosti situáciu na LF UK, ktorú 

členom VolMan komisie oznámil emailom tajomník AS UK v deň konania zasadnutia 

komisií. Podstatou otázky LF UK bolo, či prerušením PhD. štúdia člena ŠČAS, zaniklo 

študentovi členstvo v ŠČAS. Predseda VolMan komisie, Mgr. Fronc, poukázal na 

ustanovenie § 8 ods. 6 písm. d) Zákona o vysokých školách, podľa ktorého: Členstvo v 

akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká prerušením štúdia člena študentskej 

časti akademického senátu verejnej vysokej školy. Predsedníčka AS UK poďakovala 

predsedovi VolMan komisie a požiadala ho o bezodkladné sprostredkovanie tejto 

informácie príslušnému zástupcovi LF UK. 

Ďalšie návrhy na rokovanie v bode rôzne neboli. 

 

Bod č. 4:  Záver 

Predsedovia komisií poďakovali členom komisií, ako aj pozvaným hosťom, 

predsedníčke AS UK a vedúcemu ÚLP za účasť a ukončili zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14:40 hod.  

 

Zápisnicu vyhotovila: 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

(podpredsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS UK, členka Právnej komisie AS UK) 

 

 

 

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

 

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. Mgr. Gašpar Fronc 

predseda Právnej komisie AS UK predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

 


