
Uznesenia  
Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  
prijaté na III. rokovaní 

 dňa 25. augusta 2014 
 

 

III. rokovanie 25. augusta 2014 

Uznesenie č. 1/P-III/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

schvaľuje program rokovania predsedníctva: 

1. vyhlásenie volieb kandidáta na dekana 

2. poverenie Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty na vypracovanie dodatku k rokovaciemu poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; 

3. rôzne. 

*    * 

* 

Uznesenie č. 2/P-III/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

 na základe čl. 1 a 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis  Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty č. 8/2010) 

I. vyhlasuje voľby kandidáta na dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“); 

II. určuje termíny pre návrhy a voľbu takto: 

a. návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 22. septembra 

2014 do 12,00 hod; 

b. voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 30. septembra 2014 o 9,00 hod. v miestnosti  AUDITORIUM 

MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava; 

III. zvoláva zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na 30. septembra 2014 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM 

MAXIMUM. 

 

*    * 

* 



 

Uznesenie č. 3/P-III/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

 

I. poveruje Legislatívnu komisiu  Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty vypracovaním (ďalej len „komisia“) dodatku k Rokovaciemu 

poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

(vnútorný predpis  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2010), v 

ktorom sa upravia alebo spresnia ustanovenia týkajúce sa odvolania funkcionárov senátu, 

odstúpenia funkcionárov senátu alebo zániku ich mandátu, postup pri ustanovujúcej schôdzi, 

ako aj iných spresnení podľa pokynov predsedu  Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, a tiež prípadné zosúladenie so Štatútom 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; 

II. ukladá komisii predložiť návrh dodatku predsedníctvu do 30. septembra 2014; túto lehotu 

môže predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty primerane predĺžiť. 

 

 

 

 

 

         

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

predseda AS PraF UK 

 

 


