
Záznam z komunikácie člnov legislatívnej komisie Akademického senátu Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Dátum komunikácie: 12.-13.11.2014 

Zúčastnení: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., Stanislav Mihálik, 

Peter Rakovský. 

 

Predmetom komunikácie bolo zaujatie stanoviska komisie k uzneseniu predsedníctva senátu 

č. 1/P-VI/2014, schváleného na jeho VI. rokovaní dňa 11. novembra 2014 (per rollam). Na 

základe neho predsedníctvo  

a. poverilo legislatívnu komisiu vykonať analýzu Zásad volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 3/2012) 

v znení dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 1/2014) v spojení so Štatútom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

(vnútorný predpis č. 6/2014) v tom smere, či umožňujú vyhlásiť opakované 

doplňovacie voľby do akademického senátu fakulty v prípade, ak funkcia člena senátu 

zanikne a v doplňovacích voľbách nie je navrhnutý žiadny kandidát; 

b. v prípade, ak je predsedníctvo oprávnené vyhlásiť opakované doplňovacie voľby 

v prípade, ak v doplňovacích voľbách nie je navrhnutý žiadny kandidát, v akých 

termínoch, intervaloch a koľkokrát je predsedníctvo povinné tak urobiť; 

c. v prípade, ak nie je predsedníctvo oprávnené vyhlásiť opakované doplňovacie voľby 

v prípade, ak v doplňovacích voľbách nie je navrhnutý žiadny kandidát, predložiť  

návrh dodatku k relevantným vnútorným predpisom, najmä Zásadám volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; 

 

II. uložilo legislatívnej komisii predložiť predsedníctvu požadované stanoviská a návrhy 

v nasledujúcich termínoch: 

a. stanovisko podľa čl. I. bodu a. tohto uznesenia do 14. novembra 2014; 

b. návrhy a stanoviská podľa čl. I. bodu b. a c. tohto uznesenia do 17. novembra 2014. 

 

Na základe toho predseda komisie adresoval členom legislatívnej komisie výzvu na 

predloženie stanovísk nasledovne:  

 

- žiadosť o zaslanie názorov k čl. I bodu a. uznesenia predsedníctva č. 1/P-VI/2014, podľa 

možností čo najskôr, najneskôr do tohto štvrtka (13.11.2014) do 13.00 hod., aby prípadne 

následný výstup bol čo najskôr odhlasovaný per rollam členmi komisie (ak by názory boli 

značne rozdielne) a zaslaný predsedníctvu senátu;   

 

- v prípade pozitívneho stanoviska k bodu a. v uvedenom termíne treba poslať aj názor/resp. 

návrh procedurálneho postupu/ k bodu b.;   

  

- v prípade negatívneho stanoviska k bodu a. treba zaslať aspoň vecný návrh k bodu c. - 

zmenu Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, a to v piatok (14.11.2014),  

 

Na výzvu reagovali v lehote: Mgr. Ján Škrobák, PhD., Stanislav Mihálik, Peter Rakovský.  

 

V nadväznosti na ich vyjadrenia k čl. I bodu a. uznesenia predsedníctva a názor predsedu 

komisie dospela komisia k nasledovnému stanovisku: stanoviská členov komisie sa zhodli na 



tom, že možnosť vyhlásiť opakovanie doplňujúcich volieb volebné zásady nielenže 

nevylučujú, ale dokonca ide o povinnosť predsedníctva.    

 

Pokiaľ ide stanovisko k bodu b., predsedníctvo (t.j. v akých termínoch, intervaloch a 

koľkokrát) by opakované doplňujúce voľby malo vyhlasovať opakovane do zvolenia 

kandidáta, a ak by nebol zvolený, tak až do ukončenia funkčného obdobia senátu. Pokiaľ ide o 

lehotu, možno predsedníctvu odporučiť, aby postupovalo analogicky podľa časti I. čl. 6 ods. 2 

volebných zásad, t.j. aby dodržiavalo lehotu 28 dní, so začiatkom jej plynutia od okamihu, 

keď sa opakované doplňujúce voľby mali konať, avšak pre nepredloženie návrhu kandidáta 

ich nebolo možné uskutočniť.  

 

Členovia komisie sa vyjadrili aj v tom zmysle, že by bolo vhodné volebné zásady v časti I. čl. 

6 v tomto smere precizovať a zakotviť explicitnú právomoc vyhlásiť opakované doplňujúce 

voľby aj s konkrétnymi lehotami.  

     

Predsedovi senátu v termíne do 14.11. 2014 bude zaslané vyjadrenie v obdobnom zmysle s 

tým, že komisia vypracuje na najbližšie zasadnutie senátu iniciatívne návrh zmeny volebných 

zásad týkajúcich sa časti I. čl. 6: 

- s explicitnou možnosťou predsedníctva vyhlásiť opakované doplňujúce voľby pre  prípad, 

ak v doplňovacích voľbách nie je navrhnutý žiadny kandidát, a s určením konkrétnej lehoty 

pre predsedníctvo, 

- s možnosťou neobsadenia miesta v senáte, ak ani po opakovaných doplňujúcich voľbách nie 

je navrhnutý žiadny kandidát za katedru.   

 

Vzhľadom na uvedené nie je preto potrebné predložiť návrh/stanovisko podľa bodu c. 

uznesenia v termíne do 17. novembra 2014.  

 

Úpravu časti II. čl. 5 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 3/2012) v znení dodatku č. 1 (vnútorný 

predpis č. 1/2014) legislatívna komisia považuje za dostatočnú.  

 

Zapísal: Čunderlík 

 

 

 

 

    


