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Čl. 1 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 24.11.2010 (vnútorný predpis č. 14/2010) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Článok 13 ods. 1 znie:  

„Jednotlivé body programu sa prerokúvajú spravidla na základe písomných materiálov. Tieto 

materiály predkladá navrhovateľ, ktorý žiada o prerokovanie, predsedovi akademického 

senátu, a to najneskôr v lehote deviatich dní predo dňom zasadnutia akademického senátu. 

Nedodržanie tejto lehoty môže byť dôvodom na stiahnutie navrhovaného bodu z rokovania 

pri hlasovaní o programe na začiatku zasadnutia akademického senátu a súčasne dôvodom na 

presunutie daného  návrhu  na najbližšie nasledujúce zasadnutie akademického senátu. 

V odôvodnených prípadoch môže predseda akademického senátu túto lehotu skrátiť.“. 

 

2. V článku 13 sa za ods. 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú: 

„(2) Materiály sa predkladajú súčasne v písomnej aj elektronickej podobe zabezpečujúcej 

preukázateľnosť zachovania obsahu, v prehľadnej forme, štruktúre a vecne správne, spolu so 

sprievodným listom a uvedením prípadných príloh, pričom jednotlivé materiály obsahujú 

dátum vyhotovenia alebo číslo verzie daného dokumentu. Spolu s predkladanými materiálmi 

predloží navrhovateľ aj návrh uznesenia, ktoré má akademický senát v súvislosti s týmito 

materiálmi prijať. 

(3) Po doručení materiálov predsedovi akademického senátu predseda akademického senátu 

určí, či sa budú body programu prerokúvať na základe písomných materiálov alebo 

v elektronickej podobe. 

(4) Predsedníctvo akademického senátu môže vydať usmernenie o podrobnostiach spôsobu 

a formálnych náležitostí predkladania materiálov na rokovanie akademického senátu.“. 

 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

 

3. V článku 18 ods. 4 sa za vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:  

„V prípade zápisnice z prvého zasadnutia novozvoleného akademického senátu podpisuje 

časť zápisnice s priebehom jeho zasadnutia po bod s obsahom výsledku úspešnej voľby 

nového predsedu akademického senátu osoba, ktorá vedie prvé zasadnutie novozvoleného 

akademického senátu. Ostatnú časť zápisnice z prvého zasadnutia novozvoleného 

akademického senátu podpisuje nový predseda akademického senátu. Zápisnica z prvého 

zasadnutia novozvoleného akademického senátu sa podpíše po overení nasledovným 

spôsobom: v časti po bod s obsahom výsledku voľby nových overovateľov akademického 

senátu osobami určenými v súlade s čl. 20 ods. 4, ostatná časť tejto zápisnice sa overí 

osobami, ktoré boli zvolené za nových overovateľov.“. 

 

4. V článku 18 ods. 5 sa za vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú:  

„Za včasné a riadne zverejnenie zápisnice je zodpovedný tajomník akademického senátu. 

V prípade vopred dôvodne ospravedlniteľnej nemožnosti vyhotoviť alebo zverejniť zápisnicu 

tajomníkom môže predseda akademického senátu určiť na splnenie tejto povinnosti inú 

osobu, ktorá je členom predsedníctva akademického senátu, spravidla niektorého 

z podpredsedov akademického senátu.“.  

 

5. V článku 18 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:  



„V prípade neprítomnosti tajomníka akademického senátu na zasadnutí akademického senátu 

plní povinnosti tajomníka akademického senátu podľa čl. 10 ods. 1 a tohto článku osoba, 

ktorú určí predseda akademického senátu z osôb, ktoré sú členmi predsedníctva 

akademického senátu, spravidla niektorého z podpredsedov akademického senátu.“.          

 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

 

6. Doterajší článok 20 sa nahrádza novým článkom 20, ktorý znie: 

  

„Čl. 20 

 

(1) Prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu zvoláva doterajšie predsedníctvo 

akademického senátu do desiatich dní od vyhlásenia výsledkov volieb tak, aby sa uskutočnilo 

najneskôr v dvadsiaty pracovný deň od vykonania volieb. Ak doterajšie predsedníctvo 

akademického senátu nezvolá prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu podľa 

predchádzajúcej vety, považuje sa prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu za 

zvolané na dvadsiaty pracovný deň od vykonania volieb na čas 9.00 hod. v miestnosti 

IURIDICUM.  

(2) Prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu vedie do zvolenia nového predsedu 

akademického senátu doterajší predseda, a to aj v prípade, že  nie je členom novozvoleného 

akademického senátu. V takomto prípade nemá doterajší predseda akademického senátu  

právo hlasovať.  

(3) V prípade, ak doterajší predseda akademického senátu nie je na prvom zasadnutí 

novozvoleného akademického senátu prítomný alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonáva 

úkony potrebné na vedenie prvého zasadnutia novozvoleného akademického senátu, vedie 

prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu doterajší podpredseda akademického 

senátu; na jeho určenie sa primerane vzťahuje čl. 9 tohto rokovacieho poriadku. Ak doterajší 

podpredseda akademického senátu, ktorý vedie prvé zasadnutie novozvoleného akademického 

senátu, nie je členom novozvoleného akademického senátu, nemá právo hlasovať. V prípade, 

ak žiadny doterajší podpredseda akademického senátu nie je na prvom zasadnutí 

novozvoleného akademického senátu prítomný alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonáva 

úkony potrebné na vedenie prvého zasadnutia novozvoleného akademického senátu, vedie 

prvé zasadnutie novozvoleného akademického senátu najstarší prítomný člen novozvoleného 

akademického senátu, ktorý je vysokoškolským učiteľom alebo výskumným pracovníkom 

zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas na fakulte. 

(4) Na prvom zasadnutí novozvoleného akademického senátu pôsobia aj ostatní členovia 

doterajšieho predsedníctva akademického senátu do zvolenia nových členov namiesto nich, ak 

nie sú členmi novozvoleného akademického senátu, bez práva hlasovať. Ak na prvom 

zasadnutí novozvoleného akademického senátu nie sú prítomní doterajší overovatelia 

akademického senátu alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonávajú úkony potrebné na 

zabezpečenie priebehu prvého zasadnutia novozvoleného akademického senátu, plnia ich 

funkcie do zvolenia nových overovateľov akademického senátu členovia novozvoleného 

akademického senátu určení spomedzi prítomných členov novozvoleného akademického 

senátu žrebom. 

(5) Odseky 3 a 4 sa vzťahujú aj na prípady, ak sa funkcia doterajšieho predsedu 

akademického senátu alebo funkcia doterajšieho podpredsedu akademického senátu alebo 

funkcia iného člena doterajšieho predsedníctva akademického senátu alebo funkcia 

doterajšieho overovateľa akademického senátu uprázdnila z iných dôvodov, ako z dôvodu 

skončenia funkčného obdobia člena akademického senátu.“. 

 



 

7. Za doterajší článok 22 sa vkladá nový článok 23, ktorý znie: 

 

„Čl. 23 

 

(1) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10.12.2014. 

(2) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“.   

 

Čl. 2 

 

1) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10.12.2014. 

2) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  
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Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.    prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 
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