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Bratislava  11. 07. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 17. zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 08. júna 2022 
 

Začiatok zasadnutia:     09:02 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   cez MS Teams 

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Študijný poriadok FMFI UK. 

3. Dodatok č. 7 k Štatútu UK. 

4. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 

5. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a 

docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 

6. Prerokovanie žiadosti JLF UK o udelenie súhlasu AS UK s uzavretím Zmluvy o 

prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 

12. 2020. 

7. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

8. Rôzne. 

9. 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 9 členov z 11 členov komisie).  
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Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala 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, 

tak predseda komisie nechal hlasovať o programe rokovania komisia v takom znení, ako bol 

uvedený na pozvánke: 

1. Otvorenie. 

2. Študijný poriadok FMFI UK. 

3. Dodatok č. 7 k Štatútu UK. 

4. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 

5. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov 

a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK. 

6. Prerokovanie žiadosti JLF UK o udelenie súhlasu AS UK s uzavretím Zmluvy o 

prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 

12. 2020. 

7. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Študijný poriadok FMFI UK 

 

Predseda komisie udelil slovo prodekanke FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium 

RNDr. Kristíne Rostás, PhD., aby predstavila návrh Študijného poriadku FMFI UK: 

 predložený právny predpis bol schválený AS FMFI UK v predchádzajúcom funkčnom 

období; 

 je v ňom implementovaná novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorný 

systém zabezpečovania kvality; 
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 zmeny oproti predchádzajúcemu právnemu predpisu sú farebne zvýraznené. 

 

Členka komisie Mgr. Tamara Čipková, PhD. uviedla svoje pripomienky k predloženému 

právnemu predpisu ako spravodajkyňa predloženého právneho predpisu, medzi ktoré patrili 

najmä: 

 FMFI UK by pri tvorbe právnych predpisov mala zohľadňovať vizuálnu koncepciu 

celej UK; 

 mala pripomienku k číslovaniu právneho predpisu; 

 mala pripomienku týkajúcu sa študijných poradcov v predloženom právnom 

predpise. 

 

Prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

uviedla, že k číslovaniu predloženého právneho predpisu sa nevie vyjadriť, keďže na tejto 

časti prípravy právneho predpisu neparticipovala. Ďalej uviedla, že o otázke študijných 

poradcov by sa s prítomnými chcela poradiť. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že na vytknuté pripomienky by sa 

malo pamätať do budúcna pri tvorbe ďalších právnych predpisov. 

  

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

v úprave študijných poradcov v predloženom právnom predpise nevidí problém. 

 

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

že jednotný vizuálny dizajn UK by sa mal dodržiavať. Ďalej sa opýtal, prečo veta, ktorá bola 

doplnená do čl. 24 ods. 1 predloženého právneho predpisu, nebola doplnená aj do čl. 3 

predloženého právneho predpisu. 

 

Prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

odpovedala, že predmetnú vetu mali pôvodne doplnenú aj v čl. 3 predloženého právneho 

predpisu, ale následne by museli zmeniť študijné plány, tak preto ju tam neuviedli explicitne. 

 

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

že takým postupom sa nič nevyriešilo, pretože predmetná skutočnosť vyplýva priamo zo 

zákona. 

 

 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa opýtala, či 

sa v predloženom právnom predpise riešili aj nejaké zmeny v súvislosti so školným. 
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Prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

odpovedala, že v súvislosti so školným sú v právnom predpise zapracované len nejaké zmeny 

v súvislosti s evidenciou štúdia. 

 

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

kvôli zmenám školného vyplývajúcim z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresovala určité 

otázky na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, avšak ešte na ne nemá odpoveď. 

 

Počas prerokovania tohto bodu zasadnutie komisie opustila členka komisie PhDr. Anikó 

Dušíková, PhD., čím sa počet členov prítomných na rokovaní komisie znížil na 8. 

 

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

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Študijný poriadok 

FMFI UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

Rokovanie komisie opustila prodekanka FMFI UK pre bakalárske a magisterské štúdium 

RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

 

Bod č. 3: Dodatok č. 7 k Štatútu UK 

 

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

že predložený právny predpis reflektuje zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v otázke Správnej rady UK. Správna rada UK bude mať 17 členov a v predloženom právnom 

predpise je upravený spôsob jej kreovania. Ďalej sú v predloženom právnom predpise 

zapracované zmeny týkajúce sa vnútorného systému zabezpečovania kvality a tiež zmena, 

v zmysle ktorej bude fakulta UK samostatnou jednotkou pre účely verejného obstarávania. 
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Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či v novelizačnom bode 4 

nechýba to, že aj pracovný poriadok fakulty UK bude podliehať schváleniu AS UK. 

 

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

odpovedal, že v tomto prípade ide o chybu zákonodarcu, ktorý schválil zákon s predmetnou 

chybou. 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, že predložený právny 

predpis je výsledkom kompromisov prijatých medzi dotknutými zložkami UK, avšak 

v konečnom dôsledku rozhodne plénum AS UK. 

 

Člen komisie Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že do budúcna by schvaľovanie dotknutých 

právnych predpisov, ako je napr. pracovný poriadok fakulty, malo ostať v kompetencii 

fakultných orgánov. 

 

Medzi prítomnými následne prebehla diskusia o tom, že by do novelizačného bodu č. 4 

predloženého právneho predpisu malo byť explicitne doplnené, že pracovný poriadok fakulty 

podlieha schváleniu v pléne AS UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ďalej uviedol, že v čl. 48a ods. 4 

v predloženom právnom predpise by malo byť explicitne uvedené, že ide o Vedeckú radu UK, 

a tiež to, že v čl. 48a ods. 7 v predloženom právnom predpise by malo byť explicitne uvedené, 

že ide o vedeckú radu fakulty. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 2: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Dodatok č. 7 

k Štatútu UK po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

Bod č. 4: Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 
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Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že 

predložený právny predpis predstavuje zapracovanie zmien vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a tiež zapracovanie skutočného stavu vyplácania štipendií.  

 

Podpredseda komisie JUDr. Filip Vincent následne uviedol, že v novelizačnom bode 14  

predloženého právneho predpisu sa zabudlo na prečíslovanie zvyšných odsekov v čl. 17 

Štipendijného poriadku UK. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 3: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Dodatok č. 3 

k Štipendijnému poriadku UK po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní 

komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 8 5 8 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík stručne 

predstavil predložený právny predpis, pričom uviedol, že ide o úplne nový právny predpis. 

Následne dodal, že fakulty UK ešte podľa predchádzajúceho právneho stavu vyhlásili veľké 

množstvo výberových konaní. Z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v otázke výberových 

konaní vyplýva viacero otáznikov. Následne predstavil spôsob kreácie výberovej komisie 

podľa čl. 4 predloženého právneho predpisu, pričom napr. Vedecká rada UK raz ročne schváli 

zoznam kandidátov, z ktorých podľa potreby bude člena výberovej komisie vyberať predseda 

Vedeckej rady UK. 
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Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že by na koniec čl. 3 ods. 2 

predloženého právneho predpisu doplnil časť vety v znení: „len ak sú vydané“, pretože 

aktuálne nie sú vydané kritériá zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

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

že predmetné kritériá pre jednotlivé fakulty UK sa musia odvíjať od kritérií vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v tejto chvíli ešte vydané nie sú. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal na splnenie podmienky v čl. 4 ods. 

5 predloženého právneho predpisu v prípade, ak fakulta neuskutočňuje žiadne inauguračné 

alebo habilitačné konanie. 

 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že existujú študijné odbory, 

kde sa habilitácia alebo inaugurácia urobila na inej vysokej škole, pričom doteraz fakulta také 

inauguračné alebo habilitačné konania nerealizuje. 

 

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

aktuálna formulácia predmetného ustanovenia je podľa nej v poriadku. 

 

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

že predmetné ustanovenie upravia tak, aby zohľadnilo predmetnú pripomienku. 

 

Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. podporil pripomienku prednesenú predsedom 

komisie týkajúcu sa predmetného ustanovenia. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, aké zmeny boli zapracované v čl. 

6 právneho predpisu týkajúcom sa hlasovania vo výberovom konaní. 

 

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

odpovedal, že tam boli zapracované zmeny na základe pripomienky dekana FiF UK prof. Mgr. 

Mariána Zouhara, PhD., pričom sú ešte doručené pripomienky dekana FMFI UK prof. RNDr. 

Daniela Ševčoviča, DrSc.  

 

Medzi prítomnými následne prebehla diskusia týkajúca sa spôsobu hlasovania vo výberovom 

konaní, pričom následne predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sformuloval 

upravený návrh na základe zrealizovanej diskusie, ktorý bol doplnený pripomienkou 

prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., pričom 

predmetný návrh bude zapracovaný do znenia právneho predpisu. 
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Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal na zmysel čl. 6 ods. 6 

predloženého právneho predpisu. 

 

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

odpovedal, že v predmetnom ustanovení sa prelína viacero osobitných právnych predpisov, 

pričom z jedného z nich niečo vyplýva, avšak v ostatných predmetná právna úprava 

absentuje. Navrhnuté znenie by sa malo aplikovať generálne. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne doplnil, že by do predmetného 

procesu nejakým spôsobom začlenil aj dekana fakulty. 

 

Členka komisie Mgr. Andrea Figulová, PhD. navrhla, že dekan by napr. mohol návrh výberovej 

komisie odmietnuť. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa následne opýtal na zmysel čl. 8 ods. 1 

predloženého právneho predpisu. 

 

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

odpovedal, že v predmetnom ustanovení je upravená refundácia pracovnej cesty pre člena 

výberovej komisie a bude sa snažiť toto ustanovenie formulovať jednoznačnejšie. 

 

Člen komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. uviedol, či by sa predmetná záležitosť nedala 

vyriešiť uzatvorením dohody o vykonaní práce. 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, či by predmetnú 

refundáciu nákladov pracovnej cesty nemala realizovať aj fakulta UK. 

 

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

že možnosť refundácie nákladov zo strany fakulty UK do predmetného ustanovenia 

zapracujú. 

 

Počas prerokovania tohto bodu zasadnutie komisie opustil člen komisie Mgr. Gašpar Fronc, 

čím sa počet členov prítomných na rokovaní komisie znížil na 7. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

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

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Zásady 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov UK po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní 

komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za Proti zdržal sa 

5 7 4 7 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Prerokovanie žiadosti JLF UK o udelenie súhlasu AS UK s uzavretím Zmluvy o 

prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 

2020 

 

Predmetný bod predstavila dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., ktorá 

uviedla, že v súvislosti s výstavbou novej Univerzitnej nemocnice v Martine mala JLF UK 

preinvestovať určité peňažné prostriedky na podklade uznesenia Vlády Slovenskej republiky, 

čo aj JLF UK urobila. Výsledky predmetnej investičnej činnosti by sa mali predmetnou 

zmluvou previesť na Univerzitnú nemocnicu Martin ako investora výstavby novej nemocnice 

určeného ministrom zdravotníctva SR. Následne doplnila, že predmetnú záležitosť JLF UK 

realizovala v spolupráci s externou advokátskou kanceláriou. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa opýtal, či bola JLF UK vyzvaná na 

uzatvorenie predmetnej zmluvy, pretože to explicitne z pripojeného listu ministra 

zdravotníctva SR nevyplýva. 

 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. odpovedala, že uzatvorenie 

predmetnej zmluvy je výsledkom dlhodobejšieho procesu. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne predstavil pripomienky 

k predloženému materiálu formálneho charakteru (napr. nesprávny odkaz na ustanovenie 

zákona, odporúčal preformulovať znenie návrhu uznesenia a pod.). 
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Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. poďakovala za prednesené 

pripomienky a prisľúbila ich zapracovanie.  

 

Počas prerokovania tohto bodu zasadnutie komisie opustila členka komisie Mgr. Tamara 

Čipková, PhD., čím sa počet členov prítomných na rokovaní komisie znížil na 6. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 5: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť žiadosť JLF UK o 

udelenie súhlasu AS UK s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich 

práv a o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v 

znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 po zapracovaní pripomienok prednesených na 

rokovaní komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 6 4 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

Rokovanie komisie opustila dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 

Bod č. 7: Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK 

 

Predmetný bod predstavila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 

uviedla stručne obsah predloženého právneho predpisu: 

 úprava per-rollam hlasovania pléna AS UK; 

 kreovanie Správnej rady UK; 

 odvolanie člena Správnej rady UK.  

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne odprezentoval pripomienky 

k voľbe členov Správnej rady UK zo strany pléna AS UK. 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prednesené pripomienky 

podporila. 
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Členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, PhD., ktorá sa opätovne dostavila na rokovanie 

komisie, sa opýtala na zmysel čl. 37 ods. 9 predloženého právneho predpisu. 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne odprezentovala celý 

priebeh kreácie Správnej rady UK, ktorý predstavuje pomerne komplikovaný proces. 

 

Medzi prítomnými následne prebehla diskusia ku spôsobu kreácie Správnej rady UK. 

 

Predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. následne navrhol úpravu spôsobu voľby 

členov rady, s ktorým prítomní členovia PK vyjadrili súhlas. Predseda komisie doc. JUDr. 

Peter Lukáčka, PhD. opätovne vyjadril svoju výhradu k navrhovanej možnosti hlasovania 

spôsobom per rollam. 

 

Počas prerokovania tohto bodu zasadnutie komisie opustil podpredseda komisie JUDr. Filip 

Vincent, avšak opätovne sa na rokovanie dostavila členka komisie PhDr. Anikó Dušíková, 

PhD., čím sa počet členov prítomných na rokovaní ustálil na počte 6 členov komisie. 

 

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

 

Uznesenie č. 6: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča plénu AS UK schváliť Dodatok č. 4 

k Rokovaciemu poriadku AS UK po zapracovaní pripomienok prednesených na rokovaní 

komisie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 6 4 6 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 8: Rôzne 

Do rozpravy v rámci bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 9: Záver 
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Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11:56 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda komisie) 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (predseda komisie) 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  
 
 


