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XV. rokovanie, 19. októbra 2015 

Uznesenie č. 1/P-XV/2015 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

podľa časti II. čl. 5 v spojení s časťou II. čl. 1 ods. 9 Zásad  volieb do Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 

3/2012) v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „volebné zásady“) 

I. vyhlasuje doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“) za 

študentskú časť akademickej obce, pričom sa zvolí jeden člen senátu  z kandidátov 

kandidujúcich za študentov dennej a externej formy doktorandských študijných 

programov; 

II. stanovuje nasledujúce podmienky pre uskutočnenie doplňovacích volieb (ďalej len 

„voľby“):  

a) voľby sa uskutočnia sa dňa 03. novembra 2015 v čase od 09. 00 do 15. 00 hod. v 

miestnosti č. 324 SB (Iuridicum) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty  (ďalej len „fakulta“) v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6; 

b) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke senátu JUDr. 

Kataríne Lenhartovej, PhD., (ďalej len „tajomníčka“) prostredníctvom podateľne fakulty 

najneskôr do 28. októbra 2015 do 12.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa 

časti II. čl. 3 volebných zásad  sa neprihliada; 

c) tajomníčka predloží návrhy kandidátov za člena senátu predsedovi Stálej volebnej komisie 

pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na fakulte pre voľby do 

študentskej časti senátu najneskôr do 29. októbra 2015. 

  

 

Uznesenie č. 2/P-XV/2015     

  

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

 

I. ukladá  Legislatívnej komisii Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) vypracovať návrh vnútorného predpisu, 

ktorým sa upravujú podrobnosti o uskutočňovaní volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len "fakulta"), v súlade s nasledujúcimi usmerneniami: 

a) návrh vnútorného predpisu bude v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis 4/2015); 



b) priebeh volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave sa bude v čo 

najmenšej miere odlišovať od priebehu volieb do Akademického senátu fakulty; 

c) explicitne sa upraví spôsob voľby predsedu Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do 

samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte; 

d) predkladaný návrh bude buď návrhom nového vnútorného predpisu alebo dodatkom k 

inému vnútornému predpisu alebo vnútorným predpisom; 

 

II. ukladá komisii vypracovať návrhy vnútorných predpisov upravujúcich voľby do 

Akademického senátu fakulty zohľadňujúc organizačné zmeny na fakulte, v súlade 

s nasledujúcimi usmerneniami: 

a) bude zachovaný princíp, aby každá katedra fakulty a každý ústav fakulty mali svojho 

zástupcu v Akademickom senáte fakulty; 

b) komisia zváži zachovanie člena Akademického senátu fakulty zvoleného vo 

všeobecnom obvode, respektíve pripraví alternatívne riešenia; 

c) pri zvýšení počtu členov Akademického senátu fakulty za študentskú časť 

akademickej obce fakulty, prekonzultuje túto otázku so zástupcami študentskej časti 

akademickej obce v Akademickom senáte fakulty, ako aj otázku počtu študentov za 

jednotlivé ročníky; 

d) v prípade nevyhnutnosti zmien predpisov, ktoré obligatórne predkladá dekan fakulty, 

požiada o spoluprácu dekana fakulty, respektíve ním povereného prodekana; 

e) explicitne sa upraví spôsob voľby predsedu jednotlivých stálych volebných komisií; 

III. ukladá predsedovi komisie zverejniť dátum, čas a miesto konania zasadnutia komisie, na 

ktorom sa prerokujú návrhy predpisov podľa bodov I a II.  

IV. ukladá podpredsedovi Akademického senátu fakulty za študentskú časť akademickej 

obce zúčastniť sa alebo zabezpečiť účasť ním povereného člena Akademického senátu fakulty 

na zasadnutí komisie na účely bodu II písm. c)  

V. vyzýva členov akademickej obce fakulty na zaslane návrhov na zmenu a doplnenie 

predpisov upravujúcich voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

a Akademického senátu fakulty predsedovi komisie; 

VI. ukladá komisii predložiť návrh vnútorného predpisu predsedníctvu najneskôr do 20. 

novembra 2015. 
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