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Čl. 1 

 

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 21.3.2012 (vnútorný predpis č. 3/2012) v znení Dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 

1/2014), Dodatku č. 2 (vnútorný predpis č. 9/2014) a Dodatku č. 3 (vnútorný predpis č. 

8/2015)  sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. V časti I čl. 1 ods. 1 sa slovo „trinástich“ mení slovom „osemnástich“.  

 

2. Časť I čl. 1 ods. 5 znie: „(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.“. 

 

3. V časti I čl. 1 ods. 6 prvá veta sa nahrádza touto vetou: „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.“. 

 

4. V časti I čl. 3 ods. 2 sa slová „katedru, aj za viac katedier, za ústav“ nahrádzajú slovami 

„katedru alebo ústav, aj za viac katedier alebo ústavov“. 

 

5. V časti I čl. 7 ods. 2 prvá veta znie: „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 tiež v abecednom poradí ich priezvisk (začína písmenom 

A).“. 

 

6. V časti I čl. 9 ods. 4 znie: „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.“. 

 

7. V časti I čl. 9 ods. 10 znie: „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.“. 

 

8. V časti II čl. 1 ods. 1 sa slovo „ôsmych“ nahrádza slovom „deviatich“. 

 



9. V časti II čl. 1 ods. 7 znie: „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.“. 

 

10. V časti III čl. 1 ods. 7 sa slová „Predsedu stálej zamestnaneckej volebnej komisie si 

spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia (náhradník nevolí)“ nahrádzajú slovami  

„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 n a zasadnutí predsedníctva akademického senátu žrebom.“. 

 

11. V časti III čl. 1 ods. 8 sa slová  „Predsedu stálej študentskej volebnej komisie si spomedzi 

seba volia jej členovia (náhradník nevolí).“ nahrádzajú slovami „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 n a zasadnutí predsedníctva akademického senátu žrebom.“. 

 

12. V časti III sa v čl. 2 za odsek 9 pripájajú odseky 10 a 11, ktoré znejú: 

„(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.“. 

 

Čl. 2 

 

1) 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. 

2) Dodatok č. 4 Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

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