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Vážený pán predseda, 

 

v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“) predkladám Správnej rade Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „SR UK“) návrh na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu 

so založením právnickej osoby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Predmetom činnosti neziskovej organizácie 

bude poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. 

 

Návrh uznesenia Správnej rady UK: 

 

Uznesenie č. ............................ 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave na založenie právnickej osoby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

 

Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. .........................  

 

Podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách správna rada verejnej vysokej  školy 

dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce 

verejná vysoká škola založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo 

nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb (podľa § 19 ods. 5 zákona 

o vysokých školách). 

Podľa § 21 ods. 13 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o liekoch a zdravotníckych pomôckach“) fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať 

povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej 

pobočke verejnej lekárne. Uvedené ustanovenie je účinné od 2. januára 2013. 
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Podľa prechodného ustanovenia zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

(§ 143b ods. 9) povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 

vydané pre viacero prevádzkarní stráca platnosť 1. januára 2015. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o vysokých školách vysoké školy sú právnické osoby. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom svojej súčasti Farmaceutickej 

fakulty UK v súčasnosti prevádzkuje dve verejné lekárne: Fakultnú lekáreň (Odbojárov 10, 

Bratislava) a Univerzitnú lekáreň (Ružinovská 12/A, Bratislava). Obe lekárne sú súčasťou 

výučbovej základne pre študentov študijného odboru Farmácia, prebieha v nich praktická 

príprava študentov Farmaceutickej fakulty UK. 

 

Akademický senát UK sa na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2015 za účasti dekana 

Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. horeuvedenými 

skutočnosťami zaoberal a z dvoch alternatívnych návrhov (doplnenie zakladateľskej listiny 

UK Veda, s.r.o. rozšírením predmetu jej činnosti o poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

vo verejnej lekárni; založenie neziskovej organizácie, ktorej predmetom činnosti bude 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni) uznesením č. 4. 2/2015 podporil 

riešenie v podobe založenia neziskovej organizácie. 

 

 

Vážený pán predseda, vzhľadom na naliehavosť potreby riešenia vzniknutej situácie si Vás 

dovoľujem požiadať, aby ste predkladaný návrh prerokovali na najbližšom zasadnutí 

Správnej rady UK, prípadne rozhodli o prijatí uznesenia Správnej rady UK mimo 

zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. 

 

 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Šimončič 

predseda 

Správna rada UK 

Tu 



Telefón: 02/592 44 424                                                                          e-mail: as@rec.uniba.sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

V Bratislave, dňa 30.3.2015 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4. 2/2015  

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  

dňa 25. marca 2015 

 

 

 

Akademický senát UK schválil návrh rektora na založenie právnickej osoby podľa zákona 

č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., v. r. 

 predseda Akademického senátu UK 
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