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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2018 – 30. apríl 2020 

konanom dňa 12. septembra 2018 

 

Uznesenie č. 1/P-II/2018 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(ďalej len „predsedníctvo“) schvaľuje program rokovania predsedníctva: 

1. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana.  

2. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS PraF UK 

3. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ 

4. Záver 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/P-II/2018 

 

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 a podmienky pre návrhy a voľbu takto: 

a) návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 28. 

septembra 2018 do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, 

PhD. osobne alebo prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty; návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana musia spĺňať 

podmienky stanovené v čl. 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010); 

b) voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. októbra 2018 o 9,00 hod. v miestnosti 

AUDITORIUM MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava; 
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III. zvoláva zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na 10. októbra 2018 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na 

Šafárikovom námestí 6, Bratislava. 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/P-II/2018 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) podľa časti I. čl. 6 Zásad volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, 

dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2016)  

 

I. vyhlasuje doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu Univerzity 

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

 

II. stanovuje nasledujúce podmienky pre uskutočnenie doplňovacích volieb: 

a) doplňovacími voľbami sa zvolí zástupca Katedry rímskeho práva, kánonického a 

cirkevného  práva; 

b) doplňovacie voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13.00 do 18.00 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; 

c) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný́ tajomníčke 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. 

Sone Ralbovskej Sopúchovej, PhD., (ďalej len „tajomník“) prostredníctvom podateľne 

fakulty najneskôr do 24. septembra 2018 do 12. 00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú́ 

vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada; 

d) tajomník doručí návrhy kandidátov za člena senátu predsedovi volebnej komisie 

zamestnancov najneskôr do 26. septembra 2018. 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/P-II/2018 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“)  

 

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 98/2018 

zo dňa 29. 6. 2018 a uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

99/2018 zo dňa 29. 6. 2018 

 

I. vyhlasuje riadne voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady 

vysokých škôl na volebné obdobie 2018 – 2020 vo volebnom obvode Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta;  

 

II. stanovuje nasledujúce podmienky a termíny vykonania volieb podľa odseku I:  

a) voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13.00 do 18.00 hod. v miestnosti č. 

326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6;  
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b) vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa volí 

jeden delegát;  

c) právo navrhovať kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl má člen 

alebo skupina členov akademickej obce z radov študentov Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „fakulta“); každý člen študentskej časti 

akademickej obce fakulty môže navrhnúť za delegáta do Študentskej rady vysokých 

škôl aj samého seba;  

d) na návrhu kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl musí byť jasne a 

zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za delegáta do Študentskej rady vysokých 

škôl vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; 

návrh musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný navrhovateľom alebo 

navrhovateľmi, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a 

kto je navrhovaný; k návrhu musí byť súčasne pripojené podpísané vyhlásenie 

kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou;  

e) návrh na kandidáta na delegáta aj súhlas s kandidatúrou možno predkladať do 24. 

septembra 2018 do 12,00 hod. tajomníkovi AS PraF UK JUDr. Soni Ralbovskej 

Sopúchovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK; na návrhy, ktoré nespĺňajú 

vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada.  

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 

 


