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Zápisnica o prevzatí a 

 vyhodnotení odovzdaných návrhov kandidátov pre voľby do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty – študentská časť  
 

 

Stála volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre 

voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte pre študentskú časť akademickej obce  (ďalej len „volebná 

komisia študentov“) prevzala dňa 17. apríla  2020 od tajomníčky Akademického senátu PraF 

UK: 

- návrh kandidáta za 1. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 16. apríla 2020 Sárou Čordou a Sabínou Tinkovou; 

- návrh kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 16. apríla 2020  Mychajlom Bojčukom; 

- návrh kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 10. apríla 2020  Tomášom Gičom.; 

- návrh kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020 Norbertom Koprdom; 

- návrh kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Jakubom Kmeťom; 

- návrh kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Danielom Lefkovitšom; 

- návrh kandidáta za 3. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Matúšom Brathom; 

- návrh kandidáta za 3. ročník bakalárskeho štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Ernestom Mészárosom; 

- návrh kandidáta za magisterský stupeň štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 17. apríla 2020 Bc. Matúšom Mažárym; 

- návrh kandidáta za magisterský stupeň štúdia, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Bc. Šimonom Gregušom; 

- návrh kandidáta za doktorandské štúdium, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 10. apríla 2020 JUDr. Dominikou Pintérovou; 

- návrh kandidáta za doktorandské štúdium, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 16. apríla 2020 Mgr. Milanom Sklenárom; 
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- návrh kandidáta za doktorandské štúdium, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 10. apríla 2020 JUDr. Michalom Dánim; 

- návrh kandidáta za doktorandské štúdium, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 10. apríla 2020 JUDr. Filipom Vincentom. 

 

Volebná komisia študentov konštatuje, že všetky uvedené návrhy boli podané v súlade 

s čl. 3 časti II Vnútorného predpisu č. 2/2016 – úplné znenie Zásad volieb do Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení neskorších dodatkov 

(ďalej len „Zásady volieb“). Po kontrole prevzatých návrhov kandidátov volebná komisia 

konštatuje, že tieto návrhy obsahujú predpísané náležitosti v súlade s čl. 3 ods. 3 a 4 časti 

II Zásad volieb. 

 

 

 

 

Zoznam zaevidovaných kandidátov: 

 

1) za 1. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Filip Loffay; 

2) za 2. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Mychajlo Bojčuk; 

3) za 2. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Vladimír Blahutiak; 

4) za 2. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Norbert Koprda; 

5) za 2. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Jakub Kmeť; 

6) za 2. ročník bakalárskeho štúdia bola navrhnutá kandidátka Viktória Andrásiová; 

7) za 3. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Matúš Brath; 

8) za 3. ročník bakalárskeho štúdia bol navrhnutý kandidát Ernest Mészáros; 

9) za magisterský stupeň štúdia bol navrhnutý kandidát Bc. Matúš Mažáry; 

10) za magisterský stupeň štúdia bol navrhnutý kandidát Bc. Erik Tóth; 

11) za doktorandské štúdium bola navrhnutá kandidátka JUDr. Dominika Pintérová; 

12) za doktorandské štúdium bol navrhnutý kandidát Mgr. Milan Sklenár; 

13) za doktorandské štúdium bol navrhnutý kandidát JUDr. Michal Dáni; 

14) za doktorandské štúdium bol navrhnutý kandidát Mgr. Daniel Zigo. 
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Bc. Martin Matejovič v. r. 

         predseda volebnej komisie študentov

   

 

V Bratislave, dňa 21. apríla 2020 


