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V zmysle čl. 45 ods. 9, 10 a 12 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, dekan Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, konajúc v súčinnosti s podpredsedom Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vykonávajúcim pôsobnosť predsedu 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty s ohľadom na 

skutočnosť, že táto funkcia je v čase vydania tohto úplného znenia uprázdnená, zverejňuje 

toto úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Zásady volieb do Akademického senátu 

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

dodatku č. 3 a dodatku č. 4: 
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ČASŤ I. 

Zásady volieb 

do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 
Podľa § 33 ods.2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 15 ods. 7 

písm. a) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „štatút“) 

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

„akademický senát“) Zásady volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „zásady volieb“).  

 

Čl. 1 

Volebné právo 

 
(1) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „fakulty“) volia osemnástich členov akademického senátu 

v priamych tajných voľbách na obdobie dvoch rokov, pokiaľ nejde o doplňujúce voľby (§ 

26 ods. 2 zákona, čl. 15 ods. 4 štatútu).  

(2) Členom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty (§ 26 ods. 2 zákona).  

(3) Členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sú vysokoškolskí učitelia, 

výskumní pracovníci, ktorí sú na fakulte v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

pracovný čas (čl. 11 ods. 1 štatútu). Prorektori sú členmi akademickej obce fakulty, ak 

mali v čase ustanovenia do funkcie uzatvorený pracovný pomer na ustanovený týždenný 

pracovný čas na fakulte, alebo ak majú na fakulte uzatvorený pracovný pomer (čl. 11 ods. 

7 štatútu).  

(4) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek vysokej škole alebo 

fakulte (čl. 14 ods. 3 štatútu).  

(5) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci volia členov akademického senátu tak, aby 

každá katedra a ústav mali v akademickom senáte po jednom zástupcovi; zvyšný počet 

zástupcov zamestnaneckej časti akademického senátu sa zvolí vo všeobecnom obvode 

fakulty   

(6) Zvolený je kandidát, ktorý získal za príslušnú katedru alebo ústav najvyšší počet hlasov a 

za všeobecný obvod fakulty ten kandidát alebo tí kandidáti, ktorí získali za všeobecný 

obvod fakulty najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých 

kandidátov rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba; ak táto 

nerozhodne, rozhodne žreb. Opakovanú voľbu vyhlási predsedníctvo akademického 

senátu tak, aby sa vykonala do piatich dní odo dňa volieb. Opakovanej voľby sa môžu 

zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb a získali rovnaký najvyšší počet 

hlasov. Žrebovanie vykoná volebná komisia.  
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Čl. 2 

Volebná komisia 

 
(1) Pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu sa ustanovuje volebná komisia 

fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty (ďalej len 

„volebná komisia zamestnancov“). Volebná komisia zamestnancov má troch členov. Volí 

ju zamestnanecká časť akademického senátu spomedzi členov zamestnaneckej časti 

akademickej obce. Volebná komisia zamestnancov si volí tajným hlasovaním predsedu 

z členov komisie. Zamestnanecká časť akademického senátu volí jedného náhradníka 

za člena volebnej komisie zamestnancov, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej 

komisie nedostavil k voľbám.  

(2) Funkcia člena volebnej komisie zamestnancov je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana, prodekana; funkcia člena volebnej komisie zamestnancov je 

nezlučiteľná s kandidatúrou do akademického senátu.  

(3) Členovia volebnej komisie zamestnancov nesmú poskytovať informácie o priebehu volieb 

až do ukončenia sčítania hlasov.  

(4) Na prijatie platného uznesenia volebnej komisie zamestnancov sa vyžaduje súhlas aspoň 

dvoch jej členov.  

(5) Volebná komisia zamestnancov zisťuje a vyhlasuje výsledok volieb do zamestnaneckej 

časti akademického senátu.  

(6) Tajomník senátu doručí návrhy kandidátov za členov senátu predsedovi volebnej komisie 

zamestnancov spravidla najneskôr osem dní pred konaním volieb.  

 

Čl. 3 

Navrhovanie kandidátov 

 
(1) Kandidovať do akademického senátu za príslušnú katedru alebo ústav má právo každý 

vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je členom príslušnej katedry 

alebo ústavu a zároveň členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

a neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu. 

Kandidovať do akademického senátu za všeobecný obvod fakulty má právo každý 

vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je členom zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty, neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena 

akademického senátu a nekandiduje do akademického senátu za katedru alebo ústav.   

(2) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta 

na člena akademického senátu ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej 

obce fakulty (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického 

senátu). Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť 

za kandidátov na člena akademického senátu aj viacerých členov akademickej obce 

fakulty a to za ktorúkoľvek katedru alebo ústav, aj za viac katedier alebo ústavov aj za 

všeobecný obvod fakulty. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu aj samého seba. 

 

 

Čl. 4 

 
(1) Návrh kandidáta na člena akademického senátu musí mať písomnú formu, musí byť 

na ňom jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje na člena Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Z návrhu musí vyplývať, ktorý 

člen alebo členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty návrh podávajú 
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a ktorého člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty navrhuje (resp. navrhujú). 

V jednom návrhu možno navrhnúť jedného kandidáta.. Návrh musí obsahovať čestné 

vyhlásenie kandidáta, že neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena 

akademického senátu. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom, resp. navrhovateľmi 

a musí byť k nemu súčasne pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí 

so svojou kandidatúrou. Ak člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty navrhuje 

za kandidáta na člena akademického senátu samého seba, platí, že so svojou kandidatúrou 

vyjadruje súhlas. Návrh obsahuje označenie katedry alebo ústavu, za ktorú má kandidát 

kandidovať alebo označenie, že kandidát kandiduje za všeobecný obvod fakulty. Ak návrh 

neobsahuje označenie, že kandidát kandiduje za všeobecný obvod fakulty a je členom 

katedry alebo ústavu, považuje sa za kandidáta za príslušnú katedru alebo ústav. 

(2) Návrhy sa podávajú tajomníkovi akademického senátu najneskôr v lehote (vrátane presnej 

hodiny) určenej predsedníctvom senátu, ktorá by spravidla mala končiť 10 dní pred dňom 

konania volieb, a to prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, alebo osobne tajomníkovi akademického senátu.  

(3) Ak návrh nespĺňa náležitosti podľa predchádzajúcich odsekov, prípadne ďalšie zákonné 

náležitosti a podaný návrh má z týchto dôvodov také vady, ktoré sú podľa volebnej 

komisie zamestnancov podstatné, na tento návrh sa neprihliada. O tom rozhodne volebná 

komisia zamestnancov. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. 

Volebná komisia zamestnancov môže rozhodnúť, že návrh, ktorý síce má vady, nemá 

však podstatné vady sa považuje za návrh podľa predchádzajúcich odsekov. Proti tomuto 

rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.  

 

Čl. 5 

Termín a miesto volieb 

 
(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty 

najneskôr štrnásť dní pred skončením funkčného obdobia členov akademického senátu 

fakulty tak, aby sa voľby uskutočnili len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len 

„deň konania volieb“).  

(2) Predsedníctvo akademického senátu vyhlási deň konania volieb najneskôr dvadsať dní 

pred týmto dňom konania volieb.  

(3) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.  

(4) Predseda volebnej komisie zamestnancov zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta 

konania volieb, meno a sídlo tajomníka senátu, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov a 

čas dokedy je možné tieto návrhy podávať.  

(5) Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené najmä na vývesnej tabuli pred 

študijným oddelením a na web-stránke akademického senátu v rámci web-stránky fakulty. 

 

Čl. 6 

Doplňovacie voľby 

 
(1) Ak zaniklo členovi zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty členstvo 

v akademickom senáte pred skončením funkčného obdobia, zamestnanecká časť 

akademickej obce zvolí na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého 

funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne 

zaniklo za dodržania podmienok týchto zásad volieb, pričom lehoty uvedené v čl. 2 ods. 6, 

čl. 4 ods. 2 a v čl. 5 ods. 2 sa skracujú na polovicu.  

(2) Voľby vyhlási predsedníctvo akademického senátu do 28 dní odo dňa zániku členstva 

v akademickom senáte, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti semestra. Inak 

ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra. 
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(3) Ak v doplňovacích voľbách vyhlásených podľa čl. 6 ods. 2 nebol predložený návrh na 

kandidáta na člena akademického senátu, alebo predložený návrh v súlade s čl. 4 ods. 3 

nespĺňa náležitosti, predsedníctvo akademického senátu zruší vyhlásené doplňovacie 

voľby a vyhlási opakované doplňovacie voľby do 28 dní odo dňa, kedy sa doplňovacie 

voľby mali konať, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti semestra. Inak ich 

vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra. 

(4) Ak predsedníctvo akademického senátu vyhlási opakované doplňovacie voľby podľa čl. 6 

ods. 3, môže zároveň rozhodnúť, že ak ani v opakovaných doplňovacích voľbách nebude 

predložený návrh na kandidáta na člena akademického senátu, alebo predložený návrh 

v súlade s čl. 4 ods. 3 nebude spĺňať náležitosti predsedníctvo ďalšie opakované 

doplňovacie voľby na uvoľnené miesto nevyhlási a uvoľnené miesto člena akademického 

senátu zostane do skončenia funkčného obdobia akademického senátu neobsadené. 

(5) Na konanie opakovaných doplňovacích volieb sa primerane vzťahujú podmienky konania 

doplňovacích volieb. 

 

Čl. 7 

Hlasovacie lístky 
 

(1) Predseda volebnej komisie zamestnancov spolu s tajomníkom akademického senátu 

zabezpečí vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok je podpísaný 

aspoň dvomi členmi volebnej komisie.  

(2) Hlasovací lístok je zostavený tak, že katedry sú na ňom usporiadané v abecednom poradí 

(začína písmenom A), potom nasledujú ústavy usporiadané v abecednom poradí (začína 

písmenom A) a potom všeobecný obvod fakulty a v rámci nich sú kandidáti uvedení tiež̌ v 

abecednom poradí ich priezvisk (začína písmenom A). Kandidáti sú označení poradovým 

číslom, priezviskom, menom, titulom.  

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, spôsob jeho 

správneho vyplnenia a ochranné označenie.  

(4) Referát personálnej práce dekanátu pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie 

zamestnancov v čase určenom predsedom volebnej komisie zamestnancov zoznam 

všetkých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov zamestnaných na fakulte 

na ustanovený týždenný pracovný čas.  

 

Čl. 8 

Agitácia v prospech kandidátov 

 
(1) Agitácia v prospech alebo neprospech kandidáta sa môže vykonávať akýmkoľvek 

vhodným spôsobom avšak v súlade s platnými právnymi predpismi, platnými vnútornými 

predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a dobrými mravmi a 

nesmie poškodzovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb.  

(2) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, seminárov 

(cvičení), praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií, skúšok, štátnych 

skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu.  

(3) V prípade ak kandidát poruší svoje povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2, môže volebná 

komisia z podnetu člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty po vypočutí si 

zúčastnených strán zrušiť kandidatúru kandidáta vo voľbách.  

(4) Podnet podľa odseku 3 možno podať volebnej komisii najneskôr do začatia hlasovania. Na 

neskôr podané podnety sa neprihliada.  

(5) Ak volebná komisia zruší kandidatúru podľa odseku 3, vyčiarkne kandidáta z hlasovacích 

lístkov. 
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Čl. 9 

Priebeh volieb 

 
(1) Voľby vedie predseda volebnej komisie zamestnancov. Osoby, ktoré sa v priebehu 

hlasovania zdržujú vo volebnej miestnosti, sú povinné nenarúšať priebeh volieb a 

rešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie. Osoby, ktoré rušia priebeh volieb, môže 

volebná komisia z volebnej miestnosti vykázať.  

(2) Pred začatím volieb predseda volebnej komisie zamestnancov v prítomnosti ostatných 

členov volebnej komisie zamestnancov skontroluje, či je volebná urna prázdna a zapečatí 

ju, objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, vyhlási voľby za začaté.  

(3) Prví volia členovia volebnej komisie zamestnancov.  

(4) Voľba sa vykonáva vhodením upraveného volebného lístka do volebnej urny v 

prítomnosti volebnej komisie zamestnancov. Člen zamestnaneckej časti akademickej obce 

volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta za katedru, 

ústav a za všeobecný obvod fakulty najviac toľkých kandidátov, koľkí sa volia vo 

všeobecnom obvode fakulty. Ak nie je v príslušnej časti hlasovacieho lístka zakrúžkované 

žiadne poradové číslo alebo je ich zakrúžkovaných viac ako sa volí kandidátov za 

príslušnú katedru, ústav alebo všeobecný volebný obvod, volebný lístok v príslušnej časti 

neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístku sa neprihliada. Každý volič má iba jeden hlas.  

(5) Po uplynutí času stanoveného predsedníctvom akademického senátu vyhlási predseda 

volebnej komisie zamestnancov hlasovanie za skončené.  

(6) Po skončení hlasovania otvorí volebná komisia zamestnancov volebnú urnu a sčíta 

odovzdané hlasy. Všetky hlasovacie lístky, ktoré sa nachádzali vo volebnej urne vloží 

následne do obálky, ktorá sa ihneď zapečatí. Zapečatenú obálku podpíšu všetci členovia 

volebnej komisie zamestnancov.  

(7) O priebehu hlasovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje 

a. deň, čas a miesto volieb,  

b. mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie zamestnancov,  

c. priezviská, mená a tituly kandidátov,  

d. výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb (odsek 2),  

e. počet vydaných hlasovacích lístkov,  

f. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  

g. počet neplatných hlasovacích lístkov,  

h. počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov, 

i. výrok či voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského   

v Bratislave, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a právnym  

poriadkom Slovenskej republiky  

j. výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry kandidáta podľa čl. 8 ods. 3 a 5,  

k. konštatovanie platnosti volieb,  

l. iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia zamestnancov.  

Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie zamestnancov. Ak niektorý člen 

volebnej komisie zamestnancov odoprie zápisnicu podpísať, je povinný podať námietky 

podľa odseku 9.  

(8) Zápisnicu po podpísaní verejne prečíta predseda volebnej komisie zamestnancov a verejní 

ju na informačnej tabuli senátu a študijného oddelenia fakulty. Tajomník akademického 

senátu zabezpečí uverejnenie zápisnice aj na web-stránke fakulty. Uverejnenie podľa prvej 

i druhej vety sa uskutoční najneskôr do piatich dní odo dňa konania volieb.  

(9) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce je oprávnený podať voči zneniu 

zápisnice alebo voľbám písomné námietky. Toto právo majú tiež všetci členovia volebnej 
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komisie zamestnancov. Námietky je možné podať po prečítaní zápisnice (odsek 8) 

do dvoch dní od skončenia hlasovania. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. 

O námietkach rozhodne predsedníctvo akademického senátu. Rozhodnutie predsedníctva 

akademického senátu o námietkach je konečné, nemožno proti nemu podať žiadny 

opravný prostriedok. 

(10) Ak predsedníctvo akademického senátu dospeje k názoru, že námietky podľa odseku 9 sú 

dôvodné a predmetné porušenie týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatne výsledok volieb, 

zruší voľby a vyhlási nové voľby, prípadne ak predmetné porušenie týchto zásad volieb 

podstatne ovplyvnilo výsledok volieb na jednej alebo niekoľkých katedrách, na ústave 

alebo na niekoľkých ústavoch, alebo vo všeobecnom obvode fakulty, zruší iba voľby na 

tejto katedre alebo katedrách, na tomto ústave alebo ústavoch, alebo vo všeobecnom 

obvode fakulty a vyhlási nové voľby iba namiesto týchto zrušených volieb. 

(11) Úkony volebnej komisie zamestnancov pred, počas i po skončení volieb sú verejné okrem 

úkonov podľa odseku 6, na ktorých vykonanie môže dohliadať člen alebo členovia 

predsedníctva akademického senátu. Prítomný pri úkonoch podľa odseku 6 môže byť aj 

náhradník za člena volebnej komisie zamestnancov. Prítomný pri úkonoch podľa odseku 6 

môže byť aj ten člen volebnej komisie zamestnancov, na ktorého miesto vo volebnej 

komisii zamestnancov z dôvodu jeho neprítomnosti na začiatku volieb nastúpil náhradník. 

Prítomní pri úkonoch podľa odseku 6, môžu byť aj členovia volebnej komisie fakulty pre 

voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty vrátane náhradníka. 

(12) Volebná komisia zamestnancov vydá kandidátom zvoleným za členov akademického 

senátu osvedčenie o zvolení na prvom zasadnutí akademického senátu. Predseda volebnej 

komisie zamestnancov odovzdá zápisnicu o priebehu hlasovania spolu s volebnými 

lístkami zalepenými v obálke predsedovi akademického senátu, ktorý zabezpečí ich 

archivovanie.  

 

Čl. 10 

Odvolanie z funkcie 

 
(1) Návrh na odvolanie člena zamestnaneckej časti akademického senátu môže podať 

najmenej jedna tretina členov zamestnaneckej časti akademickej obce alebo polovica 

členov zamestnaneckej časti akademického senátu.  

(2) Pri odvolávaní z funkcie člena akademického senátu sa čl. 2, 5, 7 a 9 použijú primerane.  

(3) Člen zamestnaneckej časti akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje 

nadpolovičná väčšina všetkých členov zamestnaneckej časti akademickej obce.  

 

Čl. 11 

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia 

 
Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb, alebo sa vyskytne 

situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb, výklad uskutoční a postup určí 

predsedníctvo akademického senátu. 
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ČASŤ II. 

Zásady volieb 

do študentskej časti Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 
Podľa § 33 ods.2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 15 ods. 7 

písm. b) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „štatút“) 

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

„senát“) Zásady volieb do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „zásady volieb“). 

  

Čl. 1 

Volebné právo 

  
(1) Študenti denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

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

deviatich členov senátu priamym tajným hlasovaním na obdobie dvoch rokov, pokiaľ 

nejde o doplňujúce voľby.  

(2) Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce 

fakulty.  

(3) Funkcia člena senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek vysokej škole alebo fakulte.   

(4) Študenti prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho študijného programu (ďalej 

len „bakalárskeho štúdia“) volia za člena senátu najviac jedného kandidáta z kandidátov 

kandidujúcich za prvý ročník bakalárskeho štúdia. Zvolený je kandidát z kandidátov 

kandidujúcich za prvý ročník bakalárskeho štúdia, ktorý získal najvyšší počet platných 

hlasov študentov v prvom ročníku dennej a externej formy bakalárskeho štúdia.  

(5) Študenti druhého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia volia za člena 

senátu najviac dvoch kandidátov z kandidátov kandidujúcich za druhý ročník 

bakalárskeho štúdia, pokiaľ nejde o doplňujúce voľby. Zvolení sú dvaja kandidáti 

z kandidátov kandidujúcich za druhý ročník bakalárskeho štúdia, v prospech ktorých bol 

odovzdaný najvyšší počet platných hlasov študentov v druhom ročníku dennej a externej 

formy bakalárskeho štúdia.  

(6) Študenti tretieho ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia spolu so študentmi 

študujúcimi v nadštandardnej dĺžke bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme, ak nie 

sú zapísaní v prvom alebo druhom ročníku bakalárskeho štúdia (ďalej len „študenti 

tretieho ročníka bakalárskeho štúdia“) volia za člena senátu najviac dvoch kandidátov 

z kandidátov kandidujúcich za tretí ročník bakalárskeho štúdia, pokiaľ nejde o doplňujúce 

voľby. Zvolení sú dvaja kandidáti z kandidátov kandidujúcich za tretí ročník bakalárskeho 

štúdia, v prospech ktorých bol odovzdaný najvyšší počet platných hlasov študentov 

v treťom ročníku dennej a externej formy bakalárskeho štúdia.  

(7) Študenti dennej a externej formy magisterského študijného programu (ďalej len 

„magisterského štúdia“) volia za člena senátu najviac dvoch kandidátov z kandidátov 

kandidujúcich za dennú i externú formu magisterského štúdia. Zvolení sú kandidáti z 

kandidátov kandidujúcich za dennú i externú formu magisterského štúdia, ktorí získali 

najvyšší počet platných hlasov študentov v dennej i externej forme magisterského štúdia.  

(8) Študenti dennej a externej formy doktorandských študijných programov (ďalej len 

„doktorandi“) volia za člena senátu najviac dvoch kandidátov z kandidátov kandidujúcich 

za doktorandov, pokiaľ nejde o doplňujúce voľby. Zvolení sú dvaja kandidáti 
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z kandidátov kandidujúcich za doktorandov, v prospech ktorých bol odovzdaný najvyšší 

počet platných hlasov doktorandov.  

(9) Pri doplňujúcich voľbách do študentskej časti senátu sa volí na uvoľnené miesta 

zo študentov prvého až tretieho ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia ako 

aj zo študentov magisterského štúdia. Podľa počtu uvoľnených miest sa volí na uvoľnené 

miesta najskôr zo študentov, ktorí boli v čase uvoľnenia miest študentmi prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia, potom postupne zo študentov, ktorí boli v čase uvoľnenia miest 

študentmi od druhého po tretí ročník bakalárskeho štúdia, a nakoniec zo študentov, ktorí 

boli v čase uvoľnenia miest študentmi magisterského štúdia. Pritom sa dodržia podmienky 

uvedené v ods. 2 až 7.  

(10) Ak členovi študentskej časti senátu zanikne členstvo v senáte z dôvodu riadneho 

skončenia štúdia bakalárskeho študijného programu, alebo z dôvodu iného skončenia 

štúdia alebo prerušenia štúdia po termíne, kedy študenti ročníka, za ktorý bol zvolený mali 

podľa študijného programu prvýkrát možnosť riadne skončiť štúdium bakalárskeho 

študijného programu, pri doplňujúcich voľbách do študentskej časti senátu sa volí 

na uvoľnené miesta zo študentov magisterského študijného programu toho ročníka, ktorý 

kontinuálne nadväzuje na ročník bakalárskeho študijného programu, ktorý pôvodne zvolil 

člena študentskej časti senátu, ktorého miesto sa takto uprázdnilo.  

(11) Pri doplňujúcich voľbách do študentskej časti senátu sa volí na uvoľnené miesto 

doktorandov (ak bol člen študentskej časti senátu zvolený ako doktorand) iba z radov 

doktorandov za dodržania podmienok uvedených v ods. 2, 3 a 8.   

(12) Externí doktorandi, ktorí sú zároveň zamestnancami na fakulte a sú členmi 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, ako aj ďalší zamestnanci fakulty, ktorí sú 

členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, môžu voliť a byť volení iba 

vo voľbách vyhlásených do zamestnaneckej časti senátu. Volebná komisia študentov im 

nesmie dovoliť, aby volili a boli volení aj vo voľbách vyhlásených do študentskej časti 

senátu.  

(13) V prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých kandidátov, a nejde o prípad, keď sú 

dvaja kandidáti zvolení na dve miesta v senáte, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi 

opakovaná voľba; ak táto nerozhodne, rozhodne žreb. Opakovanú voľbu vyhlási 

predsedníctvo senátu tak, aby sa vykonala do piatich dní odo dňa volieb. Opakovanej 

voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb a na zvoliteľné miesto 

získali rovnaký počet hlasov. Žrebovanie vykoná volebná komisia.  

 

Čl. 2 

Volebná komisia 
 

(1) Na organizáciu volieb členov do študentskej časti senátu (ďalej len „voľby“) volí 

študentská časť senátu volebnú komisiu fakulty pre voľby do študentskej časti 

akademického senátu fakulty (ďalej len „volebná komisia študentov“) v počte troch 

členov. Študentská časť senátu si volí aj jedného náhradníka na post člena volebnej 

komisie študentov, ktorý sa stane členom volebnej komisie študentov v prípade, že sa 

niektorý z členov volebnej komisie študentov k voľbe nedostavil, a to namiesto tohto 

člena. Členom volebnej komisie študentov môže byť člen senátu z radu študentov alebo 

iný člen študentskej časti akademickej obce.  

(2) Volebná komisia študentov si zvolí svojho predsedu spomedzi svojich členov tajným 

hlasovaním.  

(3) Na platné prijatie uznesenia volebnej komisie študentov sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch 

jej členov.  

(4) Funkcia člena volebnej komisie študentov je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, prodekana a s kandidatúrou do senátu fakulty.  
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(5) Členovia volebnej komisie študentov nesmú poskytovať informácie o priebehu 

a výsledkoch volieb pred vyhlásením výsledkov volieb.  

(6) Tajomník senátu doručí návrhy kandidátov za členov senátu predsedovi volebnej komisie 

spravidla najneskôr osem dní pred dňom konania volieb.  

 

Čl. 3 

Navrhovanie kandidáta za člena senátu 

 
(1) Právo navrhovať kandidáta na funkciu člena senátu má člen akademickej obce z radov 

študentov fakulty. Navrhnúť môže iba kandidáta alebo kandidátov, ktorého má zároveň 

právo voliť. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť 

za kandidáta na člena senátu aj samého seba.  

(2) Navrhnutý kandidát môže kandidovať vždy len za príslušný ročník, v ktorom je riadne 

zapísaný, alebo za magisterské štúdium, ak je riadne zapísaný v ročníkoch magisterského 

štúdia alebo za doktorandov, ak je riadne zapísaný v ročníkoch doktorandského štúdia.  

(3) Na návrhu kandidáta za člena senátu musí byť jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát 

navrhuje za člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. Návrh musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný navrhovateľom alebo 

navrhovateľmi, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a kto 

je navrhovaný a za ktorý ročník bakalárskeho štúdia je kandidát navrhovaný, respektíve že 

je navrhovaný za magisterské štúdium alebo za doktorandské štúdium.  

(4) K návrhu musí byť súčasne pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí 

so svojou kandidatúrou. Ak člen študentskej časti akademickej obce fakulty navrhuje 

za kandidáta na člena akademického senátu samého seba, platí, že so svojou kandidatúrou 

vyjadruje súhlas.  

(5) Návrh kandidáta za člena senátu sa podáva tajomníkovi senátu najneskôr v lehote (vrátane 

presnej hodiny) určenej predsedníctvom senátu, ktorá by spravidla mala končiť 10 dní 

pred dňom konania volieb, a to prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, alebo osobne tajomníkovi senátu.  

(6) Návrh, ktorý nie je v súlade s čl. 3 ods. 1 až 5, nie je návrhom podaným podľa týchto 

zásad volieb a nebude sa naň prihliadať. Rozhodne o tom vždy volebná komisia študentov, 

toto rozhodnutie je konečné. Predseda volebnej komisie študentov zverejní mená 

kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky pre ich kandidatúru.  

 

Čl. 4 

Termín a miesto volieb 

 
(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo senátu najneskôr štrnásť dní 

pred skončením funkčného obdobia členov študentskej časti senátu fakulty tak, aby sa 

voľby uskutočnili len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len „deň konania 

volieb“). Ak je v poslednom z ročníkov štúdia skrátené výučbové obdobie akademického 

roka, na toto skrátenie sa neprihliada.  

(2) Predsedníctvo senátu vyhlási deň konania volieb najneskôr dvadsať dní pred týmto dňom 

konania volieb.  

(3) Pri určení času a miesta konania volieb predsedníctvo senátu zohľadní študijný 

harmonogram členov volebnej komisie študentov.  

(4) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.  

(5) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno 

a sídlo tajomníka senátu, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov a čas dokedy je možné 

tieto návrhy podávať.  
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(6) Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené najmä na vývesnej tabuli 

pred študijným oddelením a na web-stránke senátu v rámci web-stránky fakulty.  
 

Čl. 5 

Doplňovacie voľby 

 
(1) O doplňovacích voľbách do študentskej časti senátu rozhoduje predsedníctvo senátu.  

(2) Na uvoľnené miesto člena študentskej časti senátu sa volí v doplňovacích voľbách 

z kandidátov za člena senátu za dodržania podmienok týchto volebných zásad, hlavne čl. 

1, pričom lehoty uvedené v čl. 2 ods. 6, v čl. 3 ods. 5 a v čl. 4 ods. 2 sa skracujú 

na polovicu. 

(3) Funkčné obdobie novozvoleného člena študentskej časti senátu je do konca funkčného 

obdobia pôvodného člena študentskej časti senátu, za ktorého bol na uvoľnené miesto 

v doplňovacích voľbách zvolený. 

(4) Ak v doplňovacích voľbách nebol predložený návrh na kandidáta na člena senátu, alebo 

predložený návrh v súlade s čl. 3 nespĺňa náležitosti, predsedníctvo senátu zruší vyhlásené 

doplňovacie voľby. Predsedníctvo senátu vyhlási opakované doplňovacie voľby iba ak 

o to požiada najmenej päť členov študentskej časti akademickej obce, ktorí majú volebné 

právo v súlade s čl. 1 v súvislosti s uvoľneným miestom člena senátu. Predsedníctvo 

senátu vyhlási opakované doplňovacie do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa 

predchádzajúcej vety, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti semestra; inak 

ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra. 

(5) Na konanie opakovaných doplňovacích volieb sa primerane vzťahujú podmienky konania 

doplňovacích volieb.  

 

Čl. 6 

Hlasovacie lístky 

 
(1) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom senátu zabezpečí vypracovanie 

a rozmnoženie hlasovacích lístkov.  

(2) Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, mená a priezviská 

kandidátov v abecednom poradí priezvisk kandidátov (začína písmenom A), spôsob jeho 

správneho vyplnenia, podpis aspoň dvoch členov volebnej komisie študentov a ochranné 

označenie.  

(3) Študijné oddelenie pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie študentov v čase 

určenom predsedom volebnej komisie študentov zoznam všetkých študentov (okrem 

študentov, ktorí majú prerušené štúdium) dennej a externej formy bakalárskeho štúdia 

podľa jednotlivých ročníkov, zoznam všetkých študentov (okrem študentov, ktorí majú 

prerušené štúdium) dennej a externej formy magisterského štúdia, zoznam všetkých 

doktorandov dennej a externej formy štúdia (okrem študentov, ktorí majú prerušené 

štúdium).  

 

Čl. 7 

Agitácia v prospech kandidátov 

 
(1) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, seminárov 

(cvičení), praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií, skúšok, štátnych 

skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu. 

(2) Agitácia v prospech kandidátov sa nemôže uskutočňovať na miestach a v priestoroch, 

v ktorých to zakázal dekan fakulty.  

(3) Zakazuje sa poškodzovať agitačné prostriedky, najmä plagáty kandidátov.  
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(4) V prípade ak kandidát poruší svoje povinnosti ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3, môže 

volebná komisia z podnetu člena študentskej časti akademickej obce fakulty po vypočutí 

si zúčastnených strán zrušiť kandidatúru kandidáta vo voľbách.  

(5) Podnet podľa odseku 4 možno podať volebnej komisii najneskôr do začatia hlasovania. Na 

neskôr podané podnety sa neprihliada.  

(6) Ak volebná komisia zruší kandidatúru podľa odseku 4, vyčiarkne kandidáta z hlasovacích 

lístkov.  

(7) Kandidáti sú povinní zabezpečiť odstránenie agitačných prostriedkov propagujúcich ich 

osobu do siedmich dní od konania volieb.  

 

Čl. 8 

Voľby členov senátu 

 
(1) Voľby členov senátu vedie predseda volebnej komisie študentov.  

(2) Predseda volebnej komisie študentov pred začatím volieb verejne v prítomnosti ostatných 

členov volebnej komisie skontroluje obsah volebnej urny, objasní spôsob úpravy 

volebného lístka a vyhlási voľby za začaté.  

(3) Prví volia vždy členovia volebnej komisie študentov.  

(4) Každému voličovi je po preukázaní totožnosti vydaný volebný lístok s kandidátmi 

za príslušný ročník, pri magisterskom štúdiu za magisterské štúdium, pri doktorandoch 

za doktorandov, ktorých má právo voliť. Volič má právo tajne upraviť svoj volebný lístok. 

Volič odovzdá upravený volebný lístok do volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie 

študentov.  

(5) Osoby, ktoré sa v priebehu volieb zdržujú vo volebnej miestnosti a okolí sú povinné 

rešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie študentov. V prípade porušenia týchto 

pokynov je predseda volebnej komisie študentov oprávnený tieto osoby z volebnej 

miestnosti vykázať a v obzvlášť závažných prípadoch môže podať podnet na disciplinárne 

potrestanie týchto osôb. 

 

Čl. 9 

Zisťovanie výsledkov volieb 

 
(1) Predseda volebnej komisie študentov vyhlási voľby za skončené v čase určenom podľa čl. 

4 ods.1 týchto zásad volieb a volebná komisia okamžite pristúpi k zisťovaniu výsledkov 

volieb.  

(2) Pri sčítavaní hlasov sa môžu vo volebnej miestnosti okrem členov volebnej komisie 

študentov zdržiavať iba člen alebo členovia predsedníctva senátu, ktorí môžu byť poverení 

vykonávaním dohľadu na voľbách; ďalej náhradník za členov volebnej komisie študentov; 

člen volebnej komisie študentov, na ktorého miesto vo volebnej komisii študentov 

z dôvodu jeho neprítomnosti na začiatku volieb nastúpil náhradník; a členovia volebnej 

komisie fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty vrátane 

náhradníka. Predseda volebnej komisie študentov preto vyzve všetky ostatné osoby, aby 

opustili volebnú miestnosť a počkali pred ňou za zavretými dverami na vyhlásenie 

výsledkov volieb.  

(3) Volebná komisia študentov spočíta počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre každého 

kandidáta a počet platných hlasovacích lístkov pre každého kandidáta. 

(4) Po sčítaní hlasov predseda volebnej komisie študentov navrhne, aby volebná komisia 

prijala hlasovaním návrh uznesenia v tomto znení: „Volebná komisia fakulty pre voľby 

do študentskej časti akademického senátu fakulty vyhlasuje, že voľby členov senátu sa 

uskutočnili v zmysle štatútu fakulty a ostatných vnútorných predpisov fakulty, v súlade 

s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom 
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Slovenskej republiky. Do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty boli právoplatne zvolení za 1. ročník bakalárskeho štúdia ...., za 2. 

ročník bakalárskeho štúdia ...., za 3. ročník bakalárskeho štúdia ...., za magisterské 

štúdium ...., za doktorandov .... .“  

(5) O priebehu, hlasovaní a výsledkoch volieb vyhotoví člen volebnej komisie študentov 

poverený predsedom volebnej komisie študentov zápisnicu o výsledku volieb 

do študentskej časti senátu (ďalej len „zápisnica z volieb“), ktorú podpíšu všetci členovia 

volebnej komisie študentov.  

(6) V zápisnici z volieb sa najmä uvedie: 

a. deň, miesto a označenie volieb do študentskej časti senátu, 

b. mená a priezviská kandidátov v príslušných ročníkoch bakalárskeho štúdia a 

zvlášť za magisterské štúdium a zvlášť za doktorandské štúdium, 

c. počet odovzdaných hlasovacích lístkov v príslušných ročníkoch bakalárskeho 

štúdia a zvlášť za magisterské štúdium a zvlášť za doktorandské štúdium, 

d. počet platných hlasovacích lístkov v príslušných ročníkoch bakalárskeho štúdia a 

zvlášť za magisterské štúdium a zvlášť za doktorandské štúdium,  

e. počet neplatných hlasovacích lístkov v príslušných ročníkoch bakalárskeho štúdia 

a zvlášť za magisterské štúdium a zvlášť za doktorandské štúdium,  

f. mená a priezviská kandidátov zvolených za členov študentskej časti senátu,  

g. uznesenie podľa ods. 4,  

h. výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry kandidáta podľa čl. 7 ods. 4 a 6.  

(7) Predseda volebnej komisie študentov doručí zápisnicu z volieb spolu s hlasovacími 

lístkami v zalepenej obálke do piatich dní odo dňa konania volieb predsedovi senátu, 

ktorý zabezpečí ich archivovanie.  

(8) Predseda volebnej komisie študentov zabezpečí zverejnenie zápisnice z volieb najmä na 

informačnej tabuli senátu a študijného oddelenia fakulty a na web-stránke fakulty 

do piatich dní odo dňa konania volieb.  

(9) Každý člen študentskej časti akademickej obce je oprávnený podať voči zneniu zápisnice 

alebo voľbám písomné námietky. Toto právo majú tiež všetci členovia volebnej komisie 

študentov. Námietky je možné podať po prečítaní zápisnice do dvoch dní od skončenia 

hlasovania. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. O námietkach rozhodne 

predsedníctvo senátu. Rozhodnutie predsedníctva senátu o námietkach je konečné, 

nemožno proti nemu podať žiadny opravný prostriedok.  

(10) Ak predsedníctvo senátu dospeje k názoru, že námietky podľa odseku 9 sú dôvodné a 

predmetné porušenie týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatne výsledok volieb, zruší 

voľby a vyhlási nové voľby, prípadne ak predmetné porušenie týchto zásad volieb 

podstatne ovplyvnilo výsledok volieb iba vo vzťahu k jednému alebo niekoľkým miestam 

členov študentskej časti senátu, zruší iba voľby na tieto miesta a vyhlási nové voľby iba 

namiesto týchto zrušených volieb. Ak námietky smerujú proti zneniu zápisnice o sčítaní a 

sú dôvodné, predsedníctvo senátu im vyhovie a znenie namietanej zápisnice zmení. Ak sú 

námietky nedôvodné, predsedníctvo senátu ich zamietne. Predsedníctvo senátu rozhoduje 

o námietkach po vypočutí namietateľov. 

 

Čl. 10 

Oznámenie výsledku volieb 

 
(1) Predseda volebnej komisie študentov vyhlási verejne výsledky volieb po sčítaní hlasov a 

prijatí uznesenia volebnej komisie študentov vo volebnej miestnosti ešte v deň konania 

volieb.  

(2) Archivácia hlasovacích lístkov sa spravuje osobitnými predpismi.  

(3) Volebná komisia študentov vydá kandidátom zvoleným za členov senátu osvedčenie 

o zvolení na prvom zasadnutí senátu. 
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Čl. 11 

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia 

 
Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb, alebo sa vyskytne 

situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb, výklad uskutoční a postup určí 

predsedníctvo akademického senátu. 
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ČASŤ III. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia k Zásadám volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

 

Čl. 1 

 
(1) Zriaďuje sa stála volebná komisia fakulty pre voľby do samosprávnych akademických 

orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

(ďalej len „stála volebná komisia“).  

(2) Stála volebná komisia pozostáva zo stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú 

časť akademickej obce (ďalej len „stála zamestnanecká volebná komisia“) a zo stálej 

volebnej komisie fakulty pre študentskú časť akademickej obce (ďalej len „stála 

študentská volebná komisia“).  

(3) Stála volebná komisia organizuje iba voľby do samosprávnych orgánov organizované 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“), 

v ktorých majú aktívne volebné právo všeobecne členovia príslušnej časti akademickej 

obce fakulty. Stála volebná komisia neorganizuje voľby kandidáta na dekana.  

(4) Stála zamestnanecká volebná komisia organizuje celý priebeh volieb do zamestnaneckej 

časti samosprávnych orgánov samostatne, v súlade s príslušnými vnútornými predpismi 

fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

V prípade organizovania volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „akademický senát“) je stála 

zamestnanecká volebná komisia podľa čl. 2 časti I. týchto zásad volieb volebnou komisiou 

fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty a musí spĺňať 

kritéria ustanovené Štatútom PraF UK a týmito volebnými zásadami.  

(5) Stála študentská volebná komisia organizuje celý priebeh volieb do študentskej časti 

samosprávnych orgánov samostatne, v súlade s príslušnými vnútornými predpismi 

fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

V prípade organizovania volieb do študentskej časti akademického senátu je stála 

študentská volebná komisia podľa čl. 2 časti II. týchto volebných zásad volebnou 

komisiou fakulty pre voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty a musí 

spĺňať kritéria ustanovené Štatútom PraF UK a týmito volebnými zásadami. Stála 

študentská volebná komisia organizuje celý priebeh volieb do Študentskej rady vysokých 

škôl samostatne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími 

relevantnými predpismi.  

(6) Iba v prípadoch, kde vnútorné predpisy fakulty alebo Univerzity Komenského v Bratislave 

(napr. voľby do AS UK) ustanovujú jednu volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej 

a do študentskej časti samosprávneho orgánu, stála zamestnanecká volebná komisia a stála 

študentská volebná komisia vypracujú o svojich úkonoch spoločnú zápisnicu ako 

zápisnicu jednej komisie (stálej volebnej komisie). Predsedom stálej volebnej komisie je 

predseda stálej zamestnaneckej volebnej komisie.  

(7) Stála zamestnanecká volebná komisia má troch členov a jedného náhradníka, ktorých volí 

zamestnanecká časť akademického senátu ako aj celý akademický senát. Za člena stálej 

zamestnaneckej volebnej komisie je zvolený iba ten kandidát, ktorý bol zvolený v oboch 

týchto voľbách. Náhradník sa stane členom zamestnaneckej volebnej komisie pri každej 
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konkrétnej voľbe v prípade, že sa niektorý z členov stálej zamestnaneckej volebnej 

komisie k voľbe nedostavil, a to namiesto tohto člena. Členom stálej zamestnaneckej 

volebnej komisie môže byť iba člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Predsedu stálej zamestnaneckej volebnej komisie si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej 

členovia (náhradník nevolí); od tajnej voľby možno upustiť, ak je predseda stálej 

zamestnaneckej volebnej komisie zvolený jednomyseľne. Pokiaľ nie je predseda stálej 

zamestnaneckej volebnej komisie zvolený do dvoch týždňov od zvolenia stálej 

zamestnaneckej volebnej komisie akademickým senátom alebo od zániku funkcie tohto 

predsedu, predsedu stálej zamestnaneckej volebnej komisie určí predseda akademického 

senátu na zasadnutí predsedníctva akademického senátu žrebom.  

(8) Stála študentská volebná komisia má troch členov a jedného náhradníka, ktorých volí 

študentská časť akademického senátu ako aj celý akademický senát. Za člena študentskej 

volebnej komisie je zvolený iba ten kandidát, ktorý bol zvolený v oboch týchto voľbách. 

Náhradník sa stane členom študentskej volebnej komisie pri každej konkrétnej voľbe 

v prípade, že sa niektorý z členov stálej študentskej volebnej komisie k voľbe nedostavil, 

a to namiesto tohto člena. Členom stálej študentskej volebnej komisie môže byť iba člen 

študentskej časti akademickej obce fakulty. Predsedu stálej študentskej volebnej komisie 

si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia (náhradník nevolí); od tajnej voľby 

možno upustiť, ak je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený jednomyseľne. 

Pokiaľ nie je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený do dvoch týždňov od 

zvolenia stálej študentskej volebnej komisie akademickým senátom alebo od zániku 

funkcie tohto predsedu, predsedu stálej študentskej volebnej komisie určí predseda 

akademického senátu na zasadnutí predsedníctva akademického senátu žrebom.  

(9) Členstvo v stálej volebnej komisií zaniká ustanovením nového predsedníctva 

akademického senátu na prvom zasadnutí novozvoleného akademického senátu. Ak sú 

v čase ustanovenia nového predsedníctva akademického senátu vyhlásené nejaké 

doplňujúce voľby alebo opakované voľby, členovia takejto stálej volebnej komisie z titulu 

svojho členstva v stálej volebnej komisii dokončia celý proces týchto doplňujúcich alebo 

opakovaných volieb, aj keď by sa tieto voľby uskutočnili až po ustanovení nového 

predsedníctva akademického senátu na prvom zasadnutí novozvoleného akademického 

senátu.  

 

Čl. 2 

 
(1) Doterajšie volebné zásady a poriadky do Akademického senátu Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, pravidlá volieb do Akademického senátu Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dodatky k volebným poriadkom 

do Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave strácajú 

platnosť i účinnosť dňom prijatia týchto Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

(2) Akékoľvek doterajšie uznesenia akademického senátu alebo iné akty akademického 

senátu, ktorým sa ustanovovala stála volebná komisia strácajú platnosť a účinnosť dňom 

nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Zásad volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Akékoľvek doterajšie stále 

volebné komisie na základe takýchto uznesení akademického senátu alebo iného aktu 

akademického senátu prestávajú existovať.  

(3) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

Právnickej fakulty boli schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského 
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v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3.2012 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 

21.3.2012. 

(4) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2014.  

(5) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

(6) Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10.12.2014.   

(7) Dodatok č. 2 Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

(8) Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12.3.2015. 

(9) Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

(10) Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 14.12.2015.  

(11) Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

Ustanovenia dodatku č. 4 sa po prvý krát použijú pre voľby do akademického senátu, 

ktorého funkčné obdobie začína v roku 2016.“.   

 

 
V Bratislave, dňa 18. 3. 2016 

 

 

 

 

 

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

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.     JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  

                  dekan PraF UK                podpredseda AS PraF UK 


