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Bratislava, 16. 2. 2022 

Z á p i s n i c a  

zo 14. mimoriadneho zasadnutia Právnej komisie AS UK 

zo dňa 16. februára 2022 

 

Začiatok zasadnutia:    12:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  cez MS Teams 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb rektora UK, ich súlad s aktuálne 

platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň s navrhovanou novelou zákona  

o vysokých školách.  

3. Rôzne 

4. 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 na začiatku rokovania bolo 9 členov z 11 členov komisie).  

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 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. nechal hlasovať o  programe rokovania 

komisie zverejnenom na pozvánke: 

1. Otvorenie. 

2. Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb rektora UK, ich súlad  

s aktuálne platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň s navrhovanou novelou 

zákona o vysokých školách.  

3. Rôzne. 

4. Záver. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

Po schválení programu rokovania komisie sa pripojil ešte jeden člen komisie. Ďalej preto 
komisia rokovala za prítomnosti 10 z 11 členov komisie. 

 

Bod č. 2: Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb kandidáta na rektora 

UK, ich súlad s aktuálne platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň 

 s navrhovanou novelou zákona o vysokých školách.  

Predseda komisie poukázal na pracovnú verziu materiálu: „Právne stanovisko k termínu 

vyhlásenia a konania volieb kandidáta na rektora UK“, ktorý bol členom komisie zaslaný 

emailom pred konaním zasadnutia Právnej komisie UK a vyzval prítomných členov komisie, 

aby vyjadrili svoj názor na znenie uvedeného materiálu a prípadne svoje návrhy  

na zmenu/doplnenie materiálu. Zároveň zdôraznil tú skutočnosť, že Právna komisia AS UK 

sa má vyjadriť k právnej stránke možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb kandidáta  

na rektora UK podľa platného a účinného právneho stavu, ako aj v kontexte navrhovanej 

novely zákona o vysokých školách. 

Ako prvý sa do rozpravy prihlásil Mgr. Gašpar Fronc, ktorý uviedol, že s navrhovaným znením 

právneho stanoviska súhlasí. Poukázal na to, že komunikoval aj so štátnym tajomníkom 

MŠVVaŠ SR – Ľudovítom Paulisom, vo vzťahu k jednotlivým lehotám a ich plynutiu podľa 

aktuálnej právnej úpravy a navrhovanej právnej úpravy. Poukázal na neoficiálny dokument, 

ktorý zaslal členom AS UK, v ktorom sú prepočítané možné alternatívne dátumy vyhlásenia 

a konania volieb kandidáta na rektora UK. Pričom pri zachovaní základnej schémy lehôt 

podľa navrhovanej novely zákona o vysokých školách, by sa voľby mali konať v priebehu 

septembra 2022. Tzn. aj tak by sa neuskutočnili v „klasickom“ novembrovom termíne, tak 

ako to UK aktuálne vyčítali v médiách.  

Následne sa do rozpravy prihlásil Bc. Boris Bobáľ, ktorý uviedol, že vyhlásenie a konanie 

volieb kandidáta na rektora UK považuje za etickú otázku. 

Nadviazala na neho  PhDr. Anikó Dušíková, PhD. ktorá poukazuje aj na rôznosť názorov 

akademickej obce UK v súvislosti s vyhlásením a konaním volieb kandidáta na rektora. 

K zneniu textu stanoviska výhrady nemá, ale za dôležitý považuje aj kontext.  

Pokračoval Mgr. Gašpar Fronc, ktorý má za to, že pri posudzovaní stanoviska je potrebné 

vnímať jednak samotnú právnu stránku veci a zároveň súvislosti týkajúce sa rozhodnutia 

o tom za platnosti a účinnosti akej právnej úpravy by mali byť voľby vyhlásené a následne 

uskutočnené.  
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JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.uviedla, že cieľom Právnej komisie AS UK je objektívne posúdiť 

právnu stránku veci. V konečnom dôsledku ešte nevieme ako dopadne legislatívny proces. 

Do rozpravy sa prihlásil aj pozvaný hosť JUDr. Káčerík, vedúci Útvaru legislatívy a právnych 

služieb, RUK. Na úvod uviedol, že ešte nemal možnosť sa oboznámiť s pracovným 

materiálom právneho stanoviska, pre v stručnosti zhrnul aktuálny právny stav vo vzťahu 

k voľbe kandidáta na rektora, zároveň poukázal na textáciu navrhovanej právnej úpravy. 

Uviedol, že aktuálna právna úprava zákona o vysokých školách, ani vnútorné predpisy UK 

v BA neobsahujú také ustanovenia, ktoré by bránili vyhláseniu volieb kandidáta na rektora 

a ich konaniu v termínoch skorších ako napríklad na jeseň 2022. Následne dal predseda 

právnej komisie, doc. Lukáčka, zdieľať text pracovnej verzie stanoviska.  

Svoj názor uviedol aj doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., ktorý má za to, že skutočnosti 

uvedené v návrhu stanoviska je potrebné považovať za fakty. Ide o vyslovený právny názor.  

Mgr. Andrea Figulová, Phd. uviedla, že do stanoviska by doplnila konkrétnejšie údaje o tom, 

kedy by potenciálne mohli prebehnúť voľby podľa novej právnej úpravy. Pretože z doteraz 

prezentovaných názorov vyplýva, že by sa nekonali v novembri.  

Na podnet Mgr. Andrey Figulovej, PhD. sa začala diskusia o možnou doplnení pracovnej 

verzie stanoviska, do ktorej sa zapojili v zásade všetci členovia komisie, ktorí prepočítali 

plynutie lehôt podľa § 10 ods. 5 návrhu novely zákona o vysokých školách a zhodli sa  

na doplnení stanoviska nasledovne: „Voľbu kandidáta na rektora by mala v prípade prijatia 

novely zákona o vysokých školách vyhlasovať vysoká škola najneskôr 270 dní pred uplynutím 

funkčného obdobia rektora. V tomto prípade by UK musela vyhlásiť voľby kandidáta  

na rektora najneskôr v prvom májovom týždni, t.j. na riadnom zasadnutí senátu 4.5.2022.  

Zdôrazniť by sme pritom chceli práve vyjadrenie času, kedy 270 dní je len minimálna dĺžka 

lehoty, ktorá potenciálne bude musieť byť zachovaná medzi vyhlásením volieb a skončením 

funkčného obdobia rektora, z čoho vyplýva, že je prípustné, aby bola táto lehota aj dlhšia.  

De facto by sa v tomto prípade však voľby kandidáta na rektora mali konať v priebehu 

septembra 2022.“  

K tomu Mgr. Gašpar Fronc doplnil informáciu z komunikácie so štátnym tajomníkom 

Paulisom, ktorý mu povedal, že nikde v návrhu novely zákona nie je uvedené kedy začína 

plynúť  lehota na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora(„najmenej 90 dní a 

najviac 120 dní“), a preto môže vysoká škola určiť, že nezačne plynúť hneď po vyhlásení 

volieb. Podľa Mgr. Gašpara Fronca, JUDr. Michala Káčeríka, Mgr. Tamary Čipkovej, PhD., 

doc. JUDr. PetraLukáčku, PhD., takýto výklad zákona nie je v súlade s účelom právnej normy 

§ 10 ods. 5 návrhu novely zákona o vysokých školách a možno ho považovať za obchádzanie 

zákona. Je prirodzené, že akt vyhlásenia volieb so sebou spája aj začatie plynutia lehoty  

na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK. Práve to je účelom 

samotného vyhlásenia volieb. 
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Počas rozpravy sa písomne ospravedlnila prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., ktorá 

vopred avizovala neodkladné povinnosti a musela zasadnutie komisie opustiť. V písomnom 

stanovisku uviedla, že s Právnym stanoviskom, ako bolo predložené, súhlasí aj s prípadnými 

doplnkami, na akých sa PK AS UK dohodne. 

Člen komisie Bc. Boris Bobáľ predniesol navrhované znenie uznesenia: Právna komisia AS UK 

po formálno-právnej stránke súhlasí s materiálom „Právne stanovisko k termínu vyhlásenia 

a konania volieb kandidáta na rektora UK“. Právna komisia AS UK neodporúča žiadny 

konkrétny termín vyhlásenia volieb alebo termín vykonania volieb a tieto skutočnosti plne 

ponecháva na uváženie AS UK. 

Mgr. Gašpar Fronc sa vyjadril, že by malo ísť o „rozhodnutie AS UK“, nie len „uváženie AS 

UK“. Bc. Boris Bobáľ, ako aj ďalší členovia komisie sa s touto úpravou stotožnili. 

Predseda komisie sa s návrhom uznesenia Bc. Borisa Bobáľa stotožnil a keďže sa do diskusie 

ďalej nik neprihlásil uzavrel rozpravu k bodu 2 apredniesol konečný návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia AS UK po formálno-právnej stránke súhlasí s materiálom „Právne 

stanovisko k termínu vyhlásenia a konania volieb kandidáta na rektora UK“. Právna 

komisia AS UK neodporúča žiadny konkrétny termín vyhlásenia volieb alebo termín 

vykonania volieb a tieto skutočnosti plne ponecháva na rozhodnutie AS UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Predseda komisie skonštatoval, že predmetné uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Rôzne 

V rámci bodu Rôzne sa do rozpravy nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 4: Záver 

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

poďakoval členom komisie a hosťovi za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  12:59 hod. 
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Zápisnicu vyhotovila: 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

(členka komisie) 

  

 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda Právnej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


