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X. rokovanie, 13. februára 2015 

Uznesenie č. 1/P-X/2015 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

podľa časti I. čl. 6 v spojení s časťou I. čl. 1 ods. 6 Zásad volieb do Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 

3/2012) v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „volebné zásady“) 

I. vyhlasuje doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“), ktorými sa 

zvolia zástupcovia  

a. Katedry medzinárodného práva a európskeho práva, 

b. Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva, 

c. Katedry správneho a environmentálneho práva, 

d. Katedry ústavného práva; 

II. vyhlasuje opakované doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena senátu, ktorými sa 

zvolí zástupca Katedry občianskeho práva; 

III. rozhodlo, že ak ani v opakovaných doplňovacích voľbách, ktorými sa má zvoliť zástupca 

Katedry občianskeho práva, nebude predložený návrh na kandidáta na člena senátu, alebo 

predložený návrh v súlade s čl. 4 ods. 3 volebných zásad nebude spĺňať náležitosti, 

predsedníctvo ďalšie opakované doplňovacie voľby na uvoľnené miesto nevyhlási a 

uvoľnené miesto člena senátu zostane do skončenia funkčného obdobia senátu neobsadené; 

IV. stanovuje nasledujúce podmienky pre uskutočnenie doplňovacích volieb a opakovaných 

doplňovacích volieb (ďalej len spoločne „voľby“):  

(a) voľby sa uskutočnia sa dňa 25. februára 2015 v čase od 09. 00 do 14. 00 hod. v 

miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  (ďalej len „fakulta“) v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6; 

(b)  návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke senátu  

JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD., (ďalej len „tajomníčka“) prostredníctvom 

podateľne fakulty najneskôr do 20. februára 2015 do 12. 00 hod.; na návrhy, ktoré 

nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada; 

(c) tajomníčka predloží návrhy kandidátov za člena senátu predsedovi Stálej volebnej 

komisie pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na 

fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti senátu najneskôr do 20. februára 2015. 

 

V Bratislave, 13. februára 2015 

        

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

      predseda AS PraF UK 


