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Zápisnica 

z doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

za Katedru medzinárodného práva a európskeho práva, za Katedru občianskeho práva, 

za Katedru obchodného, finančného a hospodárskeho práva, 

za Katedru správneho a environmentálneho práva, 

za Katedru ústavného práva, 

 

 

konaných podľa čl. 6 časti I. Vnútorného predpisu, Zásady volieb do Akademického senátu 

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

(ďalej len „Zásady volieb“) dňa 25. februára 2015 na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave, 

v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) . 

 

a) deň, čas a miesto volieb:  

25. februára 2015, od 09.00 hod do 14.00 hod., v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave, v miestnosti č. 326 SB 

(Klub dekana).   

 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie zamestnancov: 

predseda:  Zuzana Kiselyová, JUDr., PhD. 

člen:   Margita Prokeinová, doc. JUDr., PhD. 

člen:   Rudolf Kasinec, JUDr., PhD. 

náhradník:  Martin Turčan, JUDr., PhD.  

 

c) priezvisko, meno a tituly kandidátov: 

za Katedru medzinárodného práva a európskeho práva:         Valuch Jozef, JUDr., PhD. 

za Katedru občianskeho práva:           Hnilica Radoslav, JUDr., PhD. 

za Katedru obchodného, finančného a hospodárskeho práva:     Lukáčka Peter, JUDr., PhD. 

za Katedru správneho a environmentálneho práva:          Dufala Martin, Mgr., PhD. 

za Katedru ústavného práva:             Ľalík Tomáš, JUDr., PhD. 

 

d) volebná komisia zamestnancov konštatuje, že v súlade s čl. 9 ods. 2 časti I. Zásad volieb 

bola volebná urna pred začatím volieb prázdna a následne zapečatená, spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka bol objasnený a voľby následne vyhlásené za začaté.  

e) počet vydaných hlasovacích lístkov: 27 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 27 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 



2 
 

h) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov:  

Valuch Jozef, JUDr., PhD.   -       23   hlasov 

Hnilica Radoslav, JUDr., PhD.  -       24   hlasov 

Lukáčka Peter, JUDr., PhD.  -       20   hlasov 

Dufala Martin, Mgr., PhD.  -       23   hlasov 

Ľalík Tomáš, JUDr., PhD.   -       20   hlasov 

 

i) volebná komisia zamestnancov konštatuje, že voľby prebehli v súlade s vnútornými 

predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

j) uskutočnené doplňovacie voľby sú platné a do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol zvolený  

za Katedru medzinárodného práva a európskeho práva:         Valuch Jozef, JUDr., PhD. 

za Katedru občianskeho práva:           Hnilica Radoslav, JUDr., PhD. 

za Katedru obchodného, finančného a hospodárskeho práva:     Lukáčka Peter, JUDr., PhD. 

za Katedru správneho a environmentálneho práva:          Dufala Martin, Mgr., PhD. 

za Katedru ústavného práva:             Ľalík Tomáš, JUDr., PhD. 

. 

 

V Bratislave, dňa 25. februára 2015 

 

 

Za volebnú komisiu:  

 

predseda:  Zuzana Kiselyová, JUDr. PhD.   ........................................... 

 

člen:   Margita Prokeinová, doc. JUDr. PhD.   ........................................... 

 

člen:   Rudolf Kasinec, JUDr. PhD.     ........................................... 

 

náhradník:       Martin Turčan, JUDr. PhD.    ........................................... 


