
Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na 

prijaté na III. zasadnutí  vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016 konaného dňa 30. 

septembra 2014. 

 

Uznesenie č. 1/III/2014 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

2.  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

3.  Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2010 Poriadok 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

b) Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (neverejná časť v osobitnej volebnej miestnosti č. 324 SB, Iuridicum) 

c)Vyhlásenie výsledkov voľby (Auditórium Maximum) 

4.  Záver 

*      * 

* 

 

 

 

Uznesenie č. 2/III/2014 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

15.4/2014  dňa 18. 6. 2014 (ďalej len „vyhlásenie“), v súlade s čl. 18 Štatútu UK 

(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do AS UK (vnútorný predpis UK 

č. 4/2006) (ďalej len „volebné zásady“) 

 

 vyhlasuje  doplňovacie voľby na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

(ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré 

sa uskutočnia dňa 27. októbra 2014 v čase od  09. 00 do 14. 00 hod. v miestnosti č. 326 SB 

(Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, ktoré sa uskutočnia za 

nasledujúcich podmienok: 

a) v zmysle bodu 1. 7 a bodu 1. 5 písm. b) volebných zásad, doplňovacie voľby na 

PraF UK sa uskutočnia na jedno miesto v zamestnaneckej časti AS UK; do 

zamestnaneckej časti AS UK majú v zmysle bodu 1. 1. a 1. 2. písm. b) volebných zásad 

právo voliť a byť volení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK 

(teda vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zamestnaní na PraF UK na 

ustanovený týždenný pracovný čas – 100% úväzok); 

b) v zmysle bodu 1. 5 písm. c) volebných zásad právo navrhovať kandidáta do AS UK 

za PraF UK má ktorýkoľvek člen akademickej obce PraF UK; návrh musí byť 

písomný, musí obsahovať jasné a zreteľné vyjadrenie, kto sa navrhuje za kandidáta do 

AS UK, musí byť podpísaný navrhovateľom a musí byť k nemu pripojený jasný a 

zrozumiteľný, podpísaný súhlas kandidáta s kandidatúrou do AS UK; 



c) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníkovi AS 

PraF UK Mgr. Milanovi Trylčovi, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK 

najneskôr do 17. októbra 2014 do 12. 00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie 

uvedené náležitosti sa neprihliada. 

 

 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 3/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

 

v súlade s čl. 4 ods. 3 a 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) 

 

určuje priebeh predstavenia kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „kandidát“) takto: 

a) maximálna dĺžka vystúpenia každého z kandidátov bude 30 minút; 

b) kandidáti vystúpia v poradí určenom žrebom tak, že kandidáti žrebujú v abecednom 

poradí, pričom prvý si žreb vyberá kandidát, ktorého priezvisko sa začína na písmeno 

uvedené v abecede skôr; 

c) po vystúpení kandidátov prebehne paralelná diskusia, teda s oboma kandidátmi naraz, 

v ktorej budú kandidáti odpovedať na otázky členov senátu a prítomných členov 

akademickej obce; na každú otázok majú právo odpovedať obaja kandidáti pričom  

v poradí odpovede sa striedajú tak, že na prvú otázku odpovedá ako prvý kandidát, 

ktoý si podľa bodu b) vyžreboval prvé poradie; 

d) dĺžka diskusie nie je časovo obmedzená, pokiaľ senát nerozhodne inak; odpoveď na 

jednotlivú otázku kandidátom by nemala presiahnuť päť minút. 

 

 

 

*      * 

* 

 

 

Uznesenie č. 4/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 

v súlade s Poriadkom voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) v tajnej voľbe v prvom kole 

 

 zvolil nasledujúceho kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

 

*      * 

* 


