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Zápisnica o priebehu hlasovania 

z volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty – zamestnanecká časť 

 

vyhotovená podľa čl. 9 ods. 7 časti I. vnútorného predpisu - Zásady volieb do Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3 

a č. 4 (úplné znenie predpisu č. 2/2016) (ďalej len „Zásady volieb“). 

 

a) deň, čas a miesto volieb:  

13. apríl 2016, od 08.30 hod do 15.00 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:  Marek Domin, JUDr., PhD. 

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

člen:   Zuzana Kiselyová, JUDr., PhD. 

náhradník:  Martin Turčan, JUDr., PhD.  

 

c) priezvisko, meno a tituly kandidátov: 

 

za Katedru finančného práva 

- Čunderlík Ľubomír, doc., JUDr., PhD. 

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

- Valuch Jozef, JUDr., PhD. 

za Katedru občianskeho práva 

- Števček Marek, doc. JUDr., PhD. 

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva 

- Lukáčka, Peter, JUDr., PhD. 

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- Freel Lenka, JUDr., PhD. 

- Minčič Vladimír, JUDr. PhD. 

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky 

- Mĺkvy Matej, Mgr., PhD., LL.M. 

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva 

- Lenhartová Katarína, JUDr., PhD. 
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za Katedru správneho a environmentálneho práva 

- Dufala Martin, Mgr., PhD. 

za Katedru teórie práva a sociálnych vied 

- Fábry Branislav, JUDr., PhD. 

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- Čentéš Jozef, prof., JUDr., PhD. 

za Katedru ústavného práva 

- Ľalík Tomáš, JUDr., PhD. 

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

- Uličná Petra, Mgr., PhD. 

za Ústav ekonomických vied 

- Stanek Dušan, doc., Ing., CSc. 

za Ústav európskeho práva 

- Kováčiková Hana, JUDr., PhD. 

za Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry 

- Kolárik Andrej, Mgr., PhD. 

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

- Sopúchová Soňa, JUDr., PhD. 

za Všeobecný volebný obvod fakulty 

- Brtko Róbert, doc. JCDr., CSc. 

- Sombati Ján, Mgr. 

 

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: 50 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 50 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

h) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov:  

za Katedru finančného práva 

- Čunderlík Ľubomír, doc., JUDr., PhD. – 45 hlasov 

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

-Valuch Jozef, JUDr., PhD. – 42 hlasov 
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za Katedru občianskeho práva 

-Števček Marek, doc. JUDr., PhD. – 43 hlasov 

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva 

-Lukáčka, Peter, JUDr., PhD. – 43 hlasov 

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

-Freel Lenka, JUDr., PhD. – 33 hlasov 

-Minčič Vladimír, JUDr. PhD. – 15 hlasov 

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky 

-Mĺkvy Matej, Mgr., PhD., LL.M. – 45 hlasov 

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva 

-Lenhartová Katarína, JUDr., PhD. – 40 hlasov 

za Katedru správneho a environmentálneho práva 

-Dufala Martin, Mgr., PhD. – 45 hlasov 

za Katedru teórie práva a sociálnych vied 

-Fábry Branislav, JUDr., PhD. – 41 hlasov 

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

-Čentéš Jozef, prof., JUDr., PhD. – 41 hlasov 

za Katedru ústavného práva 

-Ľalík Tomáš, JUDr., PhD. – 38 hlasov 

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

-Uličná Petra, Mgr., PhD. – 46 hlasov 

za Ústav ekonomických vied 

-Stanek Dušan, doc., Ing., CSc. – 45 hlasov 

za Ústav európskeho práva 

- Kováčiková Hana, JUDr., PhD. – 41 hlasov 

za Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry 

- Kolárik Andrej, Mgr., PhD. – 42 hlasov 

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

- Sopúchová Soňa, JUDr., PhD. – 43 hlasov 

za Všeobecný volebný obvod fakulty 

- Brtko Róbert, doc. JCDr., CSc. – 42 hlasov 

- Sombati Ján, Mgr. – 41 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. 
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k) uskutočnené sú platné a do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty boli zvolení  

za Katedru finančného práva 

- Čunderlík Ľubomír, doc., JUDr., PhD. 

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

-Valuch Jozef, JUDr., PhD. 

za Katedru občianskeho práva 

-Števček Marek, doc. JUDr., PhD. 

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva 

-Lukáčka, Peter, JUDr., PhD. 

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

-Freel Lenka, JUDr., PhD. 

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky 

-Mĺkvy Matej, Mgr., PhD., LL.M. 

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva 

-Lenhartová Katarína, JUDr., PhD. 

za Katedru správneho a environmentálneho práva 

-Dufala Martin, Mgr., PhD. 

za Katedru teórie práva a sociálnych vied 

-Fábry Branislav, JUDr., PhD. 

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

-Čentéš Jozef, prof., JUDr., PhD. 

za Katedru ústavného práva 

-Ľalík Tomáš, JUDr., PhD. 

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

-Uličná Petra, Mgr., PhD. 

za Ústav ekonomických vied 

-Stanek Dušan, doc., Ing., CSc. 

za Ústav európskeho práva 

- Kováčiková Hana, JUDr., PhD. 

za Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry 

- Kolárik Andrej, Mgr., PhD. 

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

- Sopúchová Soňa, JUDr., PhD. 

za Všeobecný volebný obvod fakulty 

- Brtko Róbert, doc. JCDr., CSc. 

- Sombati Ján, Mgr. 
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V Bratislave, dňa 13. apríla 2016 

 

 

Za volebnú komisiu:  

 

predseda:  Marek Domin, JUDr. PhD.   ........................................... 

 

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

 

člen:   Zuzana Kiselyová, JUDr. PhD.   ........................................... 

 

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


