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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 
„akademický senát“) sa podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
a podľa čl. 45 ods. 2 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave a podľa čl. 45 ods. 2 a ods. 
3 a čl. 23 ods. 15 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 
„Štatút PraF UK“) uzniesol na tomto Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „volebný poriadok“). 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Akademický senát volí kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“ alebo „kandidát na funkciu dekana“) 
priamym tajným hlasovaním. 

(2) Akademický senát je uznášaniaschopný o voľbe kandidáta na dekana, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. 

(3) Na zvolenie kandidáta na dekana je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 
členov akademického senátu, ak tento volebný poriadok v súlade so Štatútom PraF UK 
neustanovuje inak. 

(4) Tá istá osoba môže byť zvolená za dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich 
funkčných obdobiach. Predseda akademického senátu môže kandidovať na kandidáta na 
funkciu dekana najskôr tri mesiace po skončení funkcie predsedu akademického senátu. 

(5) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu tak, aby sa 
konali v lehote najmenej 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana (čl. 23 ods. 2 
Štatútu PraF UK). Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného 
obdobia, voľba kandidáta na dekana sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 30 dní 
od ukončenia funkcie dekana (čl. 23 ods. 13 Štatútu PraF UK).   

(6) Termíny a miesto volieb, ako aj konkretizáciu ďalších termínov podľa tohto volebného 
poriadku určuje predsedníctvo akademického senátu. Vyhlásenie volieb sa oznámi 
členom akademického senátu a zverejní sa na informačnej tabuli akademického senátu. 

 

 
Čl. 2 

Navrhovanie kandidátov na funkciu dekana 
 

(1) Právo navrhovať kandidáta pre voľby kandidáta na funkciu dekana v akademickom 
senáte majú členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty, dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
katedry a ďalšie pracoviská Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
členovia akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
(ďalej len „fakulta“). Návrh z katedry alebo iného pracoviska fakulty musí obsahovať 
zápisnicu o hlasovaní členov katedry alebo iného pracoviska; aby sa návrh považoval za 
návrh príslušnej katedry alebo iného pracoviska fakulty, príslušný kandidát na kandidáta 
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na dekana musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov príslušnej katedry 
alebo iného pracoviska, ktorí sú zároveň členmi zamestnaneckej časti akademickej obce 
fakulty.  

(2) Návrhy kandidátov podľa ods. 1 sa podávajú najneskôr v lehote (vrátane presnej hodiny) 
určenej predsedníctvom akademického senátu, ktorá by mala spravidla končiť 10 dní 
pred dňom konania volieb kandidáta na dekana a to tajomníkovi akademického senátu 
osobne alebo prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty. Lehota na podávanie návrhov podľa čl. 1 musí byť minimálne 10 dní 
odo dňa vyhlásenia volieb. Ak by mal pripadnúť posledný deň tejto lehoty na deň 
pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 

(3) K návrhu musí byť najneskôr v lehote podľa ods. 2 prvej vety a spôsobom podľa ods. 2 
prvej vety pripojené vyhlásenie kandidáta na kandidáta na dekana, že súhlasí so svojou 
kandidatúrou a jeho stručný životopis. 

(4) Návrh, ktorý nie je podaný podľa ods. l až 3, sa nepovažuje za návrh podaný podľa tohto 
volebného poriadku. Ak volebná komisia (čl. 3 ods. 1) zistí, že návrhy spĺňajú 
podmienky uvedené v ods. 1 až 3, zverejní tajomník akademického senátu životopisy 
kandidátov na kandidáta na dekana na informačnej tabuli akademického senátu 
najneskôr tri dni pred konaním voľby. 

(5) 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.  

 
Čl. 3 

Organizácia voľby kandidáta na dekana 
 

(1) Na organizáciu volieb kandidáta na dekana a na zisťovanie výsledkov týchto volieb 
zriadi akademický senát zo svojich členov Volebnú komisiu pre voľby kandidáta na 
dekana (ďalej len „volebná komisia“) v počte troch členov, z toho jedného člena 
študentskej časti akademického senátu, jedného člena zamestnaneckej časti 
akademického senátu, a jedného člena zamestnaneckej časti akademického senátu do 
funkcie predsedu volebnej komisie. Okrem toho akademický senát zvolí zo svojich 
členov dvoch náhradníkov za členov volebnej komisie, z toho jedného zo 
zamestnaneckej časti akademického senátu a jedného zo študentskej časti akademického 
senátu, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám. 
Volebná komisia vrátane náhradníkov sa zriaďuje priamym tajným hlasovaním 
akademického senátu. Člen volebnej komisie vrátane náhradníka nemôže kandidovať za 
kandidáta na dekana. Ak sa k voľbe nedostaví člen volebnej komisie zo zamestnaneckej 
časti akademického senátu, nahradí ho v plnom rozsahu zvolený náhradník zo 
zamestnaneckej časti akademického senátu. Ak sa k voľbe nedostaví člen volebnej 
komisie zo študentskej časti akademického senátu, nahradí ho v plnom rozsahu zvolený 
náhradník zo študentskej časti akademického senátu. Ak sa k voľbe nedostaví predseda 
volebnej komisie, predsedu si tajnou voľbou spomedzi zamestnaneckej časti volebnej 
komisie, určia členovia volebnej komisie. Volebná komisia spolupracuje pri 
organizovaní volieb s predsedníctvom akademického senátu. 

(2) Po uplynutí lehoty uvedenej v čl. 2 ods. 2 prvá veta postúpi tajomník akademického 
senátu návrhy kandidátov na kandidáta na dekana predsedovi volebnej komisie. 

(3) Volebná komisia overí pred konaním volieb, či návrhy spĺňajú podmienky uvedené v čl. 
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2 ods. 1 až 3, tak aby mohol tajomník akademického senátu zverejniť životopisy 
kandidátov podľa čl. 2 ods. 4. Ak návrh nespĺňa podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1 až 3 
alebo ak bol podaný oneskorene, ide o neplatný návrh a preto nebude príslušný kandidát 
zaradený medzi kandidátov na voľbu kandidáta na dekana. 

(4) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu zabezpečí 
rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky musia obsahovať predtlačené mená, 
priezviská a tituly kandidátov na kandidáta na dekana. Hlasovací lístok podpíše predseda 
volebnej komisie, napíše naň dátum volieb, označenie, o ktoré kolo volieb ide a opatrí ho 
odtlačkom pečiatky Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 

(5) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb 
pred vyhlásením výsledku volieb. 

 

Voľby kandidáta na dekana 
Čl. 4 

 
(1) Zasadnutie akademického senátu, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana, 

zvolá predsedníctvo akademického senátu. Zasadnutie vedie predseda akademického 
senátu; ak to nie je možné, zasadnutie vedie člen predsedníctva akademického senátu 
zo zamestnaneckej časti akademického senátu  alebo člen zamestnaneckej časti 
akademického senátu. Ak nie je na tomto zasadnuutí prítomný predseda akademického 
senátu, rozhodne o predsedajúcom akademický senát hlasovaním. Zasadnutie 
akademického senátu, na ktorom sa koná voľba kandidáta na dekana je verejná, okrem 
samotného aktu voľby v osobitnej volebnej miestnosti (čl. 6). O zisťovaní výsledku 
volieb platia prednostne ustanovenia čl. 7 ods. 2.  

(2) Na zasadnutí akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu o výsledkoch 
overenia návrhov kandidátov na dekana podľa čl. 3 bod 3. 

(3) Kandidát pre voľby kandidáta na dekana vystúpi za účasti ostatných kandidátov na 
zasadnutí akademického senátu s prejavom a odpovedá na otázky členov akademického 
senátu a prítomných členov akademickej obce fakulty. Vystúpenia sa uskutočnia v poradí 
určenom žrebom, ktorý organizuje predsedajúci. 

(4) Akademický senát sa môže uzniesť na dĺžke vystúpenia kandidátov. 

(5) Pri akte voľby kandidáta na dekana sú prítomní len členovia akademického senátu. 
Volebná komisia skontroluje volebnú schránku a splnenie podmienok tajnej voľby 
kandidáta na dekana. Volebná komisia tiež skontroluje počet hlasovacích lístkov a počet 
obálok. 

(6) Volebná listina kandidátov sa vyhotoví v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov 
(začínajúc písmenom A). 

  

Čl. 5 
 

Kandidát na kandidáta na dekana môže svoj súhlas s kandidatúrou na kandidáta na 
dekana písomne vziať späť, pokiaľ akademický senát nepristúpi k voľbe kandidáta na 
dekana. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred konaním 
voľby sa vodorovne prečiarkne. 
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Čl. 6 
 

(1) Po vystúpení všetkých kandidátov podľa čl. 4 ods. 3 vyzve predsedajúci členov 
akademického senátu, aby sa odobrali do osobitnej volebnej miestnosti. V osobitnej 
volebnej miestnosti predsedajúci zasadnutia so súhlasom predsedu volebnej komisie 
vyhlási voľbu kandidáta na dekana za začatú a vyzve osoby, ktoré nie sú členmi 
akademického senátu, ak sú prítomné v osobitnej volebnej miestnosti, aby do vyhlásenia 
výsledkov volieb opustili osobitnú volebnú miestnosť a jej okolie. Dotknuté osoby musia 
túto výzvu poslúchnuť. 

(2) Predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a 
neplatnosť hlasovacieho lístka. 

(3) Ako prví volia členovia volebnej komisie. 

(4) Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi akademického senátu v osobitnej 
volebnej miestnosti. Člen akademického senátu potvrdí prevzatie volebného lístka 
podpisom. 

(5) V osobitnej volebnej miestnosti sa môžu pri voľbe zdržiavať len členovia volebnej 
komisie a voliči. 

(6) Upravený volebný lístok v obálke vloží volič, člen akademického senátu, pod dozorom 
volebnej komisie, ale tak, aby bolo zachované jeho právo na tajné hlasovanie, do 
volebnej schránky v osobitnej volebnej miestnosti. 

(7) Vzor volebného lístka a jeho platná úprava je prílohou tohto volebného poriadku. 

 

Čl. 7 
Zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po prvom kole 

 
(1) Po skončení voľby kandidáta na dekana členovia volebnej komisie spočítajú v osobitnej 

volebnej miestnosti odovzdané hlasovacie lístky a zistia počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre každého kandidáta, a celkový počet neplatných hlasovacích 
lístkov. Platný hlasovací lístok musí obsahovať označenie iba jedného kandidáta na 
kandidáta na dekana, ktorému je odovzdaný hlas zaznamenaný na tomto volebnom 
lístku, a to v súlade s poučením predsedu volebnej komisie a s prílohou tohto volebného 
poriadku. Na neplatné hlasovacie lístky sa pri sčítavaní hlasov neprihliada. Tam, kde 
tento volebný poriadok hovorí o príslušnej väčšine odovzdaných hlasov (čl. 7 až čl. 9), 
musí byť príslušná väčšina hlasov dosiahnutá platnými odovzdanými hlasmi. 

(2) Pri zisťovaní výsledkov volieb môžu byť v osobitnej volebnej miestnosti prítomní len 
členovia volebnej komisie. 

(3) Za kandidáta na dekana je akademickým senátom zvolený ten kandidát na kandidáta na 
dekana, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov senátu, a to aj 
v prípade, ak je len jeden kandidát na kandidáta na dekana. Ak žiadny kandidát nezískal 
požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb.  
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Čl. 8 
Druhé kolo voľby kandidáta na dekana 

 
(1) Ak  je navrhnutý iba jeden kandidát na kandidáta na dekana a ten v prvom kole volieb 

nezíska potrebný počet hlasov na zvolenie za kandidáta na dekana (čl. 7 ods. 3), 
uskutoční sa bezodkladne, v ten istý deň druhé kolo volieb. V druhom kole postačuje na 
zvolenie kandidáta na dekana zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov 
akademického senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na 
dekana, predsedníctvo akademického senátu do 48 hodín vyhlási novú voľbu kandidáta 
na dekana (čl. 12)  

(2) Ak je kandidátov na kandidáta na dekana viac a ani jeden z nich nezískal v prvom kole 
volieb potrebný počet hlasov na zvolenie za kandidáta na dekana (čl. 7 ods. 3), uskutoční 
sa bezodkladne, v ten istý deň druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú 
dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší 
počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov, postupujú do 
druhého kola len títo kandidáti. Ak získalo viacero kandidátov druhý najväčší počet 
hlasov, do druhého kola volieb postupujú všetci títo kandidáti a kandidát s najväčším 
počtom hlasov. 

(3) Za kandidáta na dekana je akademickým senátom v druhom kole volieb podľa ods. 2 
zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 
akademického senátu. 

(4) Ak nebol kandidát na dekana zvolený v druhom kole volieb podľa ods. 2, uskutoční sa 
bezodkladne, v  ten istý deň tretie kolo volieb.  

(5) Ak sa niektorý z kandidátov na kandidáta na dekana, ktorý postúpil do druhého kola 
volieb, vzdá práva kandidovať, postupuje do druhého kola volieb ten kandidát, ktorý 
v prvom kole získal nasledujúci najväčší počet hlasov. Ak je takýchto kandidátov viac, 
postupujú do druhého kola všetci  títo kandidáti. Toto neplatí, ak v tomto druhom kole 
zostali  najmenej dvaja kandidáti na kandidáta na dekana. Ak nie je ďalší kandidát 
v prvom kole a v druhom kole by ostal iba jeden kandidát, postupuje sa primerane podľa 
čl. 8 ods. 1, druhá a tretia veta. 

(6) Pri druhom kole volieb kandidáta na dekana sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 ods. 
1 a 2 . 

 

Čl. 9 
Tretie kolo voľby kandidáta na dekana 

 

(1) Tretieho kola volieb kandidáta na dekana sa zúčastňujú tí kandidáti, ktorí v druhom kole 
získali prvý a druhý najväčší  počet odovzdaných hlasov. Ak získali viacerí kandidáti 
rovnaký najväčší počet hlasov, postupujú do tretieho kola len títo kandidáti. Ak získalo 
viacero kandidátov druhý najväčší počet hlasov, do tretieho kola volieb postupujú všetci 
títo kandidáti a kandidát s najväčším počtom hlasov. 

(2) Za kandidáta na dekana je akademickým senátom v treťom kole volieb zvolený ten 
kandidát na kandidáta na dekana, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
členov akademického senátu. 

(3) Ak sa niektorý z kandidátov na kandidáta na dekana, ktorý postúpil do tretieho kola 
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volieb, vzdá práva kandidovať, postupuje do tretieho kola volieb ten kandidát, ktorý 
v druhom kole získal nasledujúci najväčší počet hlasov. Ak je takýchto kandidátov viac, 
postupujú do tohto kola všetci  títo kandidáti. Toto neplatí, ak v tomto treťom kole zostali  
najmenej dvaja kandidáti na kandidáta na dekana. Ak nie je ďalší kandidát v druhom 
kole, ktorý by mohol postúpiť do tretieho kola a v treťom kole ostal iba jeden kandidát, 
postupuje sa primerane podľa čl. 8 ods. 1, druhá a tretia veta. 

(4) Pri treťom kole volieb kandidáta na dekana sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 ods. 1 
a 2 . 

 
Čl. 10 

 Zápisnica o výsledku voľby kandidáta na dekana 
 

(1)  O priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na dekana vyhotoví volebná komisia 
„Zápisnicu o výsledku voľby kandidáta na dekana“ (ďalej len „zápisnica“), ktorú 
podpíšu všetci jej členovia. 

(2)  V zápisnici sa najmä uvedie: 
a) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 
b) deň a miesto voľby kandidáta na dekana, 
c) mená, priezviská  a tituly kandidátov, 
d) počet návrhov na jednotlivých kandidátov a kto tieto návrhy podal, 
e) výrok a odôvodnenie postupu podľa čl. 3 ods. 3, 
f) počet členov akademického senátu, 
g) počet   členov   akademického   senátu   prítomných  na zasadnutí senátu s programom 
voľby kandidáta na dekana, 
h) výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb podľa čl. 6 ods. 1. a 2., 
i) počet vydaných hlasovacích lístkov,  
j) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  
k) počet platných hlasovacích lístkov,  
l) počet neplatných hlasovacích lístkov,  
m)  počet hlasov „áno“ u každého kandidáta,  
n)  meno a priezvisko kandidáta zvoleného na funkciu kandidáta na dekana, alebo 
konštatácia o nezvolení kandidáta na dekana a ďalší postup podľa čl. 8, čl. 9 alebo čl. 12, 
o) výrok, či voľba prebehla v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, 
p) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia. 

(3) Zápisnica sa vyhotovuje po každom kole volieb. 

 
Čl. 11 

Oznámenie výsledku voľby kandidáta na dekana 
 

(1) Výsledky voľby kandidáta na dekana s konečnou platnosťou oznámi predseda volebnej 
komisie alebo ním poverený člen po vyhotovení zápisnice v miestnosti konania 
zasadnutia akademického senátu. 

(2) Volebná komisia bezodkladne zašle zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na 
dekana Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave a rektorovi 



 9 

Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne navrhne rektorovi Univerzity 
Komenského v Bratislave vymenovať zvoleného kandidáta za dekana Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

(3) Po oznámení výsledku voľby kandidáta na dekana zabezpečí predseda volebnej komisie 
archiváciu hlasovacích lístkov na obdobie piatich mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia 
volebná komisia hlasovacie lístky zničí. 

 
Čl. 12 

Nová voľba kandidáta na dekana 
 

Ak nebol kandidát na dekana zvolený podľa čl. 7 až 9, uskutoční sa do štrnástich dní 
nová voľba kandidáta na dekana, ktorú predsedníctvo akademického senátu vyhlási do 
48 hodín od skončenia neúspešnej voľby. Pri každej novej voľbe sa primerane použijú 
všetky ustanovenia tohto volebného poriadku. 

        
 

Čl. 13 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Ustanovenia tohto volebného poriadku sa použijú primerane aj na voľbu kandidáta, ktorý 

má byť rektorom poverený dočasným vykonávaním funkcie dekana; právo navrhovať 
najviac jedného kandidáta majú členovia akademického senátu. 

(2) V prípade problémov s výkladom ustanovení tohto volebného poriadku, alebo 
vyskytnutia sa situácie, ktorá nie je upravená týmto volebným poriadkom, výklad 
uskutoční a určí postup predsedníctvo akademického senátu. 

(3) Všetky doterajšie poriadky, zásady alebo pravidlá voľby kandidáta na dekana Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty strácajú platnosť a účinnosť dňom 
nadobudnutia účinnosti tohto volebného poriadku. 

(4) Tento   poriadok   voľby  kandidáta  na  dekana  bol prijatý Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 22. 6. 2010,  nadobúda 
platnosť a  účinnosť dňom jeho prijatia Akademickým senátom Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty, teda 22. 6. 2010. 

 
 
 
..........................................................    ............................................................... 
     JUDr. Eduard Burda, PhD.        Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
        predseda AS PraF UK                                       dekan PraF UK 
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PRÍLOHA 
PORIADKU VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 
 
Vzor hlasovacieho lístka na voľbu kandidáta na dekana PraF UK: 
 
              AKADEMICKÝ SENÁT PraF UK 
 
 
                         Voľba kandidáta na dekana PraF UK dňa ……........ 
 
 
 
    HLASOVACÍ LÍSTOK 
 
  Meno, priezvisko a tituly kandidátov     ÁNO      

  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
  6   
  7   
  8   
  9   

 
Platná úprava hlasovacieho lístka, vyjadrujúca hlas odovzdaný označenému kandidátovi 
v kolónke áno:  
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