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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu PraF UK dňa 30. 09. 2014 

 

Prítomní: Členovia AS PraF UK: 

 Predsedníctvo AS Praf UK: 

  Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (Predseda AS PraF UK) 

  prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Podpredseda za zamestnaneckú časť AS 

PraF UK) 

  Mgr. Matej Smalík (Podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

Mgr. Milan Trylč, PhD. (Tajomník AS PraF UK) 

  JUDr. Marián Giba, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

  Overovatelia AS PraF UK: 

  Mgr. Petra Uličná, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

  Mgr. Lenka Trnkusová (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK: 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK: 

Lukáš Bis 

Stanislav Mihálik 

Bc. Matúš Michalovič 

Bc. Peter Rakovský 

Daniel Zigo 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK: 

  S ospravedlnením neprítomnosti: 

Bc. Michal Husivarga (Člen AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK) 

  Bez ospravedlnenia neprítomnosti: nikto 

 

Prítomní: Členovia Vedenia PraF UK: 

  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (Dekan PraF UK) 

  doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (Prodekan PraF UK) 

  doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Prodekanka PraF UK) 

  JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (Prodekan PraF UK) 

Ing. Igor Václav (Tajomník PraF UK) 

 

 

Prítomní: Kandidáti na dekana PraF UK (uvedení v abecednom poradí priezvisk): 

  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

  prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

 

Prítomní: Hostia:  
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Zuzana Švecová,  

Patrícia Slovačeková,  

Edita Gallová,  

RNDr. Daniela Brillová, PhD.,  

Mgr. Silvia Senková,  

Jarmila Walterová,  

Ing. Ľudmila Bubniaková,  

Mgr. Dagmar Sidorjaková,  

Ing. Magdaléna Mydliarová,  

Ing. Alexander Fodor,  

Bc. Ladislav Kovár,  

JUDr. Ing. Eva Jonatová,  

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.,  

Mgr. Mgr. Zuzana Šeligová,  

JUDr. Barbora Czókolyová, 

 Mária Kosibová, Zuzana Slobodová,  

Zuzana Rajčanyová,  

Viktória Slatkovská,  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,  

doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.,  

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.,  

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.,  

Mgr. Anton Martvoň, PhD.,  

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.,  

JUDr. Mária Duračinská, CSc.,  

JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.,  

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.,  

JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.,  

JUDr. Romana Šmyčková, PhD.,  

JUDr. Tomáš Matúška, PhD.,  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.,  

Mgr. Petronela Luprichová, PhD., 

Mgr. Erika Rondová, PhD.,  

JUDr. Edita Hajnišová, PhD.,  

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.,  

JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.,  

JUDr. Zuzana Macková, PhD.,  

JUDr. Martin Križan, PhD.,  

Mgr. Martin Dufala, PhD.,  

JUDr. Radoslav Hnilica, PhD.,  

Mgr. Marek Mezei,  

Bc. Ondrej Škvarka,  

Bc. Filip Geleta,  

Mgr. Samuel Rybnikár,  

Mgr. Jakub Ľorko,  

Oleksiy Metenkanych,  

Mgr. Peter Matuška,  

Mgr. Alexandra Letková,  

Mgr. Jozef Andraško,  

Šimon Kratochvíl,  
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Dominik Pindes,  

Mgr. Jana Šmelková,  

Bc. Andrej Kosmovský,  

Bc. Michal Klenka,  

Bc. Miloš Kopiary,  

Bc. René Kasenčák,  

Bc. Mariana Klačanská,  

Bc. Adam Kamenický,  

Bc. Lukáš Huňara,  

Michaela Majorová,  

Jakub Čaja,  

Andrea Snopeková,  

Veronika Štrbíková,  

Sandra Šoltisová,  

AnnaŤažká,  

MáriaHavelková,  

Ľubica Gregorcová,  

MiroslavaŠutá  

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2014 o 

9,00 hod. v miestnosti Auditórium Maximum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo 

PraF UK), kde sa konala verejná časť zasadnutia AS PraF UK. Následne zasadnutie AS PraF 

UK pokračovalo v miestnosti 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, 

v ktorej sa uskutočnil volebný akt kandidáta na dekana PraF UK. Po zistení výsledkov voľby 

a spísaní „Zápisnice o výsledku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty“ volebnou komisiou pre voľby kandidáta na dekana predseda 

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana verejne oznámil výsledky voľby kandidáta 

na dekana PraF UK opäť v miestnosti Auditórium Maximum na Šafárikovom nám. č. 6 

v Bratislave za prítomnosti členov AS PraF UK a akdameickej obce AS PraF UK.  

 

 

Navrhovaný program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

3. Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta 

na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

b) Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(neverejná časť v osobitnej volebnej miestnosti č. 324 SB, Iuridicum) 

c) Vyhlásenie výsledkov voľby (Auditórium Maximum) 

4. Záver 

 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia AS PraF UK 
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Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ing. 

Mgr. Ondrej Blažo, PhD. privítal prítomných na 3. zasadnutí AS PraF UK (ďalej aj len 

„senát“) v prebiehajúcom funkčnom období. Predseda AS PraF UK predložil AS PraF UK 

návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom bol zaslaný členom AS PraF UK 

a zverejnený (v písomnej podobe označený ako NÁVRH č. 1). 

Predseda AS PraF UK sa spýtal, či sú návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 

zasadnutia AS PraF UK. Návrhy neboli. 

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení návrhu programu dnešného zasadnutia 

AS PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie (prítomní 20): 

Za:    20 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie č. 1/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

3. Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2010 Poriadok 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

b) Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(neverejná časť v osobitnej volebnej miestnosti č. 324 SB, Iuridicum) 

c) Vyhlásenie výsledkov voľby (Auditórium Maximum) 

4. Záver 

 

 

K bodu 2/ Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave 

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento bod dnešného zasadnutia AS PraF UK a uviedol, 

že na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

15.4/2014 zo dňa 18. 6. 2014 a v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského 

v Bratislave je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby na PraF UK v Bratislave do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko členka Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. zastupujúca 

našu fakultu sa vzdala členstva v tomto senáte. Zdôraznil, že navrhuje predmetné voľby na 

jedno uvoľnené miesto v zamestnaneckej časti AS UK uskutočniť dňa 27. 10. 2014 v čase od 

9,00 hod. do 14,00 hod. v miestnosti č. 326 SB (klub dekana) na Šafárikovom nám. č. 6 

v Bratislave (sídlo PraF UK), pričom prítomných oboznámil s náležitosťami riadne podaného 

návrhu kandidáta do AS UK, ktorý musí byť podaný tajomníkovi AS PraF UK 

prostredníctvom podateľne PraF UK do 12,00 hod. dňa 17. 10. 2014.  

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nik nezapojil, 
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a tak dal predseda AS PraF UK hlasovať o  návrhu uznesenia vypracovanom predsedníctvom 

AS PraF UK, ktoré bolo prečítané (v písomnej podobe označené ako NÁVRH č. 2). 

 

Hlasovanie (prítomní 20): 

Za:    20 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie č. 2/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

15.4/2014  dňa 18. 6. 2014 (ďalej len „vyhlásenie“), v súlade s čl. 18 Štatútu UK 

(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do AS UK (vnútorný predpis 

UK č. 4/2006) (ďalej len „volebné zásady“) 

 

 vyhlasuje  doplňovacie voľby na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

(ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré 

sa uskutočnia dňa 27. októbra 2014 v čase od  09. 00 do 14. 00 hod. v miestnosti č. 326 SB 

(Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, ktoré sa uskutočnia 

za nasledujúcich podmienok: 

a) v zmysle bodu 1. 7 a bodu 1. 5 písm. b) volebných zásad, doplňovacie voľby na 

PraF UK sa uskutočnia na jedno miesto v zamestnaneckej časti AS UK; do 

zamestnaneckej časti AS UK majú v zmysle bodu 1. 1. a 1. 2. písm. b) volebných 

zásad právo voliť a byť volení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce PraF 

UK (teda vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zamestnaní na PraF UK na 

ustanovený týždenný pracovný čas – 100% úväzok); 

b) v zmysle bodu 1. 5 písm. c) volebných zásad právo navrhovať kandidáta do AS UK 

za PraF UK má ktorýkoľvek člen akademickej obce PraF UK; návrh musí byť 

písomný, musí obsahovať jasné a zreteľné vyjadrenie, kto sa navrhuje za kandidáta 

do AS UK, musí byť podpísaný navrhovateľom a musí byť k nemu pripojený jasný a 

zrozumiteľný, podpísaný súhlas kandidáta s kandidatúrou do AS UK; 

c) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníkovi 

AS PraF UK Mgr. Milanovi Trylčovi, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK 

najneskôr do 17. októbra 2014 do 12. 00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie 

uvedené náležitosti sa neprihliada. 

 

 

K bodu 3/ Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

 

Predseda AS PraF UK otvoril prvú časť bodu 3. dnešného zasadnutia AS PraF UK, 

a to predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na 

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „volebný 

poriadok“).  

Predseda AS PraF UK vyzval predsedu volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

dekana (ďalej len „volebná komisia“), aby oboznámil prítomných s návrhmi na kandidátov na 

kandidáta na dekana PraF UK a podal správu o výsledkoch overenia týchto návrhov v zmysle 

Čl. 3 bod 3 volebného poriadku. 
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Predseda volebnej komisie JUDr. Michal Ďuriš, PhD. oboznámil prítomných s 

s návrhmi na kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK a podal správu o výsledkoch 

overenia návrhov kandidátov na dekana. Z predneseného vyplynulo, že kandidátmi na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 

31. 1. 2019 sú (uvedení v abecednom poradí priezvisk): 

  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
Predseda volebnej komisie ďalej uviedol, že tajomník AS PraF UK Mgr. Milan Trylč, 

PhD. postúpil dňa 22. 9. 2014 predsedovi volebnej komisie nasledovné návrhy na kandidátov 

na dekana PraF UK: 

 

Návrhy na kandidáta doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.: 

1) Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. doručený dňa 

16. 9. 2014 (e.č. 6266), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

2) Návrh členky akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. doručený 

dňa 18. 9. 2014 (e.č. 6310), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, 

PhD. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

3) Návrh člena akademickej obce PraF UK JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. doručený dňa 18. 9. 

2014 (e.č. 6329), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K 

návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

Počet návrhov pre doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.: 3 

 

Návrhy na kandidáta prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc.: 

1) Spoločný návrh členov akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc., 

prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc., JUDr. Mariána Gibu, PhD., JUDr. Imricha Feketeho, CSc., 

JUDr. Denisy Dulákovej, PhD., JUDr. Lenky Dufalovej, PhD., JUDr. Radoslava Hnilicu, 

PhD., JUDr. Martina Križana, PhD., doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc. doručený dňa 22. 9. 

2014 (e.č. 6361), ktorým bola navrhnutá za kandidátku prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. K 

návrhu bol pripojený súhlas navrhovanej kandidátky a jej životopis. 

2) Spoločný návrh členov akademickej obce PraF UK JUDr. Gabriely Kubíčkovej, CSc., 

JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., Mgr. Petronely Luprichovej, PhD., JUDr. Tomáša Ľalíka, 

PhD., JUDr. Zuzany Mackovej, PhD., prof. JUDr. Roberta Schronka, CSc. doručený dňa 22. 

9. 2014 (e.č. 6362), ktorým bola navrhnutá za kandidátku prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

K návrhu bol pripojený súhlas navrhovanejkandidátky a jej životopis. 

3) Spoločný návrh členov akademickej obce PraF UK JUDr. Márie Duračinskej, CSc., JUDr. 

Stanislava Barkociho, PhD., JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., JUDr. Jána Goliana, PhD., 

JUDr. Edity Hajnišovej, PhD., JUDr. Branislava Jablonku, PhD., JUDr. Ing. Mateja 

Kačaljaka, PhD., JUDr. Petra Lukáčku, PhD., JUDr. Ing. Jána Maruchniča, PhD., JUDr. 

Vladislava Mičáteka, PhD., doc. Mykola Sidaka, DrSc., Mgr. Jána Mazúra, Mgr. Lukáša 

Kraloviča, Mgr. Jany Šmelkovej doručený dňa 22. 9. 2014 (e.č. 6398), ktorým bola navrhnutá 

za kandidátku prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovanej 

kandidátky a jej životopis. 

Počet návrhov pre prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc.: 3 

 

Volebná komisia sa následne zaoberala skutočnosťou, či doručené návrhy spĺňajú 

podmienky uvedené v Čl. 2 bod 1 až 3 volebného poriadku, pričom na svojom zasadnutí 22. 

9. 2014 zároveň skúmala, či návrhy boli podané v lehote stanovenej Predsedníctvom AS PraF 

UK (t.j. do 22.9.2014do 12:00 hod.). 
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 Vzhľadom k tomu, že všetky návrhy na kandidátov na dekana PraF UK boli podané 

riadne a včas, sa volebná komisia dňa 22. 9. 2014 jednomyseľne uzniesla, že doc. JUDr. 

Eduard Burda, PhD. a prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. majú byť v zmysle čl. 3 bod 3 

volebného poriadku zaradení medzi kandidátov na voľbu kandidáta na dekana PraF UK. 

 Predseda volebnej komisie poďakoval prítomným za pozornosť. 

 

Predseda AS PraF UK poďakoval predsedovi volebnej komisie za podanie správy 

a členom AS PraF ozrejmil, že volebný poriadok upravuje ďalší postup pri voľbe kandidáta na 

dekana PraF UK len rámcovo. Teda bližšie nestanovuje postupnosť predstavovania 

jednotlivých kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK, spôsob ich prezentácie a ani 

poradie ich odpovedí na položené otázky z pléna a dokonca ani časové obmedzenie 

jednotlivých výstupov kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK. Z tohto dôvodu predseda 

AS PraF UK predkladá AS PraF UK návrh uznesenia, ktorý uvedené bližšie špecifikuje (v 

písomnej podobe označené ako NÁVRH č. 3). Po prečítaní návrhu uznesenia vypracovaného 

predsedníctvom AS PraF UK, ktorého znenie je reflektuje dvoch kandidátov na kandidáta na 

dekana PraF UK, otvoril predseda AS PraF UK k tomuto návrhu diskusiu. 

Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. uviedla pozmeňujúci návrh časti prečítaného návrhu 

uznesenia tak, že na každú otázku majú právo odpovedať obaja kandidáti začnúc odpovedať 

na prvú otázku v poradí podľa bodu b) za následného striedania tohto poradia pri každej 

ďalšej otázke. 

Predseda AS PraF UK si pozmeňujúci návrh doc. Ficovej časti návrhu uznesenia 

osvojil a predložil pozmenený návrh uznesenia tak, že bod c znie: „c) po vystúpení 

kandidátov prebehne paralelná diskusia, teda s oboma kandidátmi naraz, v ktorej budú 

kandidáti odpovedať na otázky členov senátu a prítomných členov akademickej obce; na 

každú z otázok majú právo odpovedať obaja kandidáti pričom v poradí odpovede sa striedajú 

tak, že na prvú otázku odpovedá ako prvý kandidát, ktorý si podľa bodu b) vyžreboval prvé 

poradie.“ 

Nakoľko ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k navrhovanému zneniu 

uznesenia neboli, dal predseda AS PraF UK hlasovať o tomto návrhu uznesenia v znení 

prijatých zmien navrhovateľom na dnešnom zasadnutí AS PraF UK. 

 

Hlasovanie (prítomní 20): 

Za:    20 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie č. 3/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

 

v súlade s čl. 4 ods. 3 a 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) 

 

určuje priebeh predstavenia kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „kandidát“) takto: 

a) maximálna dĺžka vystúpenia každého z kandidátov bude 30 minút; 

b) kandidáti vystúpia v poradí určenom žrebom tak, že kandidáti žrebujú v abecednom 

poradí, pričom prvý si žreb vyberá kandidát, ktorého priezvisko sa začína na písmeno 

uvedené v abecede skôr; 
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c) po vystúpení kandidátov prebehne paralelná diskusia, teda s oboma kandidátmi 

naraz, v ktorej budú kandidáti odpovedať na otázky členov senátu a prítomných 

členov akademickej obce; na každú z otázok majú právo odpovedať obaja kandidáti 

pričom v poradí odpovede sa striedajú tak, že na prvú otázku odpovedá ako prvý 

kandidát, ktorý si podľa bodu b) vyžreboval prvé poradie; 

d) dĺžka diskusie nie je časovo obmedzená, pokiaľ senát nerozhodne inak; odpoveď na 

jednotlivú otázku kandidátom by nemala presiahnuť päť minút. 

 

 

 

Po schválení vyššie uvedeného uznesenia predseda AS PraF UK zorganizoval pred 

prítomnými žreb poradia pre vystúpenie každého kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK, 

a to spôsobom, že kandidát, ktorého priezvisko sa začína na písmeno uvedené v abecede skôr, 

teda doc. Burda, si z misy vytiahol jednu z dvoch rovnakých umelohmotných toboliek, ktorá 

obsahovala poradie vystúpenia kandidáta „1“. Následne si druhý kandidát, prof. Patakyová, 

vytiahla zostávajúcu tobolku z misy, ktorá obsahovala poradie vystúpenia kandidáta „2“. 

Z výsledkov uskutočneného žrebovania vyplynulo, že kandidát na kandidáta na dekana doc. 

Burda vystúpi v poradí ako prvý a začne s odpoveďou na prvú položenú otázku. Zároveň 

z výsledkov uskutočneného žrebovania vyplynulo, že kandidát na kandidáta na dekana prof. 

Patakyová vystúpi v poradí ako druhá a začne s odpoveďou na druhú položenú otázku. 

Žrebovanie sa uskutočnilo pod dohľadom členov AS PraF UK a prítomných členov 

akademickej obce PraF UK. 

Predseda AS PraF UK vyzval k vystúpeniu v poradí prvého kandidáta určeného 

žrebom, t. j. vyzval doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., aby predniesol svoje programové tézy 

a celkovú prezentáciu svojej osoby ako kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK. Doc. 

Burda tak urobil za stálej prítomnosti druhého kandidáta, pričom stanovenú maximálnu dĺžku 

vystúpenia vyčerpal bez prekročenia. 

Doc. Burda sa pri predstavovaní svojich programových téz pridŕžal svojej prezentácie, 

ktorú priložil ako prílohu tejto zápisnice, preto ich nie je potrebné reprodukovať v texte 

zápisnice. doc. Burda v rámci vystúpenia zdôraznil, že o podporu AS PraF UK pri dnešnej 

voľbe sa uchádza len v tom prípade, ak sa AS PraF UK stotožnil s ním predstavenými 

programovými tézami, t. j. v prípade zvolenia jeho osoby za kandidáta na dekana PraF UK 

ním špecifikované programové tézy naplní. V opačnom prípade o podporu nežiada. 

Predseda AS PraF UK vyzval k vystúpeniu v poradí druhého kandidáta určeného 

žrebom, t. j. vyzval prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., aby predniesla svoje programové tézy 

a celkovú prezentáciu svojej osoby ako kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK. Prof. 

Patakyová tak urobila za stálej prítomnosti druhého kandidáta, pričom stanovenú maximálnu 

dĺžku vystúpenia vyčerpala bez prekročenia. 

Prof. Patakyová vo svojom vystúpení v prvom rade analyzovala či osobnostne 

a odborne spĺňa podmienky na funkciu dekana. Ďalej sa zamerala na ciele fakulty, ktorá by 

mala slúžiť miestnej regionálnej ale aj globálnej komunite - to musí byť skĺbené študijný 

program obsahujúci ťažiskové právnické predmety, humanitné predmety, interdisciplinárne 

predmety a zabezpečenie zručností. Ďalej stručne predstavila víziu diferenciácie študijného 

programu: Bc: národný právny poriadok v historickom a filozofickom kontexte, faktické a 

teoretické vedomosti v širších súvislostiach, Mgr: rovnováha výučby a výskumu, pokročilé 

vedomosti vrátane kritického chápania, PhD: úplné skompletizované vzdelanie v odbore, 

ťažisko na výskumnú činnosť, vedomosti na najpokročilejšej úrovni. Vyzvala tiež na 

vytvorenie kompletného inojazyčného študijného programu. Ďalej vo vystúpení spomenula 

otázky spojené s rozvojom fakulty :  poradenskou činnosť , rozširovaním spolupráce, 

implementáciou Erazmus mobility zamestnancov a študentov, fakultného projektového 
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pracoviska, viaczdrojového financovania fakulty, a v oblasti riadenia :systému práce s 

absolventmi, participácie s externým prostredím, zefektívnením vnútorného fungovanie, 

evidovania publikácie externých doktorandov. 

 

Po ukončení vystúpení kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK predseda AS PraF 

UK otvoril paralelnú diskusiu oboch týchto kandidátov a vyzval členov AS PraF UK ako 

i členov akademickej obce na kladenie otázok kandidátom na kandidáta na dekana PraF UK. 

Predseda AS PraF UK zdôraznil, že na každú položenú otázku budú odpovedať obaja s tým, 

že poradie odpovedí sa v zmysle predchádzajúceho schváleného uznesenia AS PraF UK č. 

3/III/2014 strieda. Na základe vykonaného žrebovania začína odpovedať na prvú otázku 

kandidát na kandidáta na dekana PraF UK, ktorému bolo žrebom určené poradie „1“.  

Počas paralelnej diskusie boli kandidátom na kandidáta na dekana PraF UK položené 

otázky od nasledujúcich pýtajúcich sa: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. z Katedry 

občianskeho práva PraF UK, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. z Katedry správneho a 

environmentálneho práva PraF UK, Mgr. Anton Martvoň, PhD. z Katedry správneho a 

environmentálneho práva PraF UK, doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. z Ústavu 

medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky PraF UK, Bc. Matúš Michalovič za 

študentov PraF UK, Mgr. Petra Uličná, PhD. z Katedry právnej komunikácie, telovýchovy a 

športu PraF, JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a sociálnych vied PraF UK, 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. z Katedry právnych dejín PraF UK, JUDr. Gabriela 

Kubíčková, CSc. z Katedry občianskeho práva PraF UK, JUDr. Marián Giba, PhD. z Katedry 

ústavného práva PraF UK. 

Jednotlivé otázky sa zameriavali na skúsenosti kandidátov, ich jazykové schopnosti, 

ako aj podrobnosti z prednesených programov. 

V priebehu paralelnej diskusie doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. vyzvala kandidáta na 

kandidáta na dekana PraF UK doc. Burdu k odstúpeniu z kandidatúry, pričom uviedla 

dôvody, ktoré by podľa jej názoru mali odôvodňovať takýto krok zo strany dotknutého 

kandidáta. Kandidát na kandidáta na dekana PraF UK doc. Burda v rámci paralelnej diskusie 

odpovedal na všetky otázky položené doc. Ficovou, pričom vo svojich odpovediach na tieto 

otázky zároveň ozrejmil a poukázal na hlavné dôvody, ktoré ho vedú k zotrvaniu na svojej 

kandidatúre na kandidáta na dekana PraF UK. 

Vzhľadom k tomu, že počas prebiehajúcej paralelnej diskusie boli prednesené aj 

subjektívne hodnotiace úsudky týkajúce sa osoby jedného z kandidátov na kandidáta na 

dekana PraF UK, predseda AS PraF UK dôrazne a opakovane upozornil prítomných, že 

paralelná diskusia prebieha len medzi kandidátmi na kandidáta na dekana PraF UK a prítomní 

majú právo výlučne na kladenie otázok kandidátom na kandidáta na dekana PraF UK, ak im 

predseda AS Praf UK udelí slovo. Dôsledne prízvukoval, že zo strany prítomných nie je 

v zmysle volebného poriadku a predchádzajúceho schváleného uznesenia AS PraF UK č. 

3/III/2014 žiadny priestor na akékoľvek intervencie alebo subjektívne hodnotiace úsudky 

k osobám kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK.  

Po tom, ako ani na výzvu predsedu AS PraF UK neboli položené ďalšie otázky, 

predseda AS PraF UK tak ukončil paralelnú diskusiu s kandidátmi na kandidáta na dekana 

PraF UK. Konštatoval, že striedanie poradia odpovedí kandidátov na kandidáta na dekana 

PraF UK pri zodpovedaní položených otázok nebolo počas celej paralelnej diskusie porušené. 

Paralelná diskusia s kandidátmi na kandidáta na dekana PraF UK trvala do 13,12 hod. 

Predseda AS PraF UK prerušil verejnú časť zasadnutia AS PraF UK a požiadal členov 

AS PraF UK, aby sa odobrali do miestnosti 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 

v Bratislave, v ktorej sa uskutoční voľba kandidáta na dekana PraF UK. 

 

Po krátkej prestávke potrebnej k presunutiu členov AS PraF UK do osobitnej volebnej 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=umv
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=umv
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=kpkts
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=kpkts
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ktpsv
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ksep
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miestnosti (miestnosť 324 SB Iuridicum) predseda AS PraF UK otvoril druhú neverejnú časť 

bodu 3. dnešného zasadnutia AS PraF UK (Voľba kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty) a so súhlasom predsedu volebnej komisie 

vyhlásil voľbu kandidáta na dekana PraF UK za začatú. Aj napriek skutočnosti, že v osobitnej 

volebnej miestnosti boli zjavne prítomní iba členovia AS PraF UK, vyzval predseda AS PraF 

za účelom dodržania podmienok stanovených volebným poriadkom osoby, ktoré nie sú 

členmi AS PraF UK, aby do vyhlásenia výsledkov voľby kandidáta na dekana PraF UK 

opustili osobitnú volebnú miestnosť a jej okolie. Následne predseda AS PraF UK odovzdal 

slovo predsedovi volebnej komisie JUDr. Michalovi Ďurišovi, PhD. 

Predseda volebnej komisie objasnil členom AS PraF UK spôsob akým bude tajná 

voľba prebiehať, úpravu hlasovacieho lístka a spôsob jeho vyplnenia, podmienky platného 

odovzdaného hlasovacieho lístka, resp. dôvody určenia hlasovacieho lístka za neplatný.  

Členovia AS PraF UK vchádzali po jednom do miestnosti funkčne oddelenej od 

zasadačky Iuridicum, ktorá je však súčasťou osobitnej volebnej miestnosti Iuridicum, kde 

vykonali volebný akt za plného rešpektovania tajnosti aktívneho volebného práva. Členovia 

AS PraF UK po vykonaní volebného aktu postupne opúšťali osobitnú volebnú miestnosť, 

pričom poslední z tejto miestnosti odišli členovia predsedníctva AS PraF UK. Zanechali tak 

volebnú komisiu v zložení JUDr. Michal Ďuriš, PhD. (predseda), JUDr. Vladislav Mičátek, 

PhD. (člen za zamestnaneckú časť AS PraF UK) a Mgr. Lenka Trnkusová (člen za študentskú 

časť AS PraF UK) v osobitnej volebnej miestnosti osamote za účelom sčítania hlasovacích 

lístkov, vyhodnotenia voľby kandidáta na dekana PraF UK spísania „Zápisnice o výsledku 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – prvé 

kolo“. Počas vykonávania úkonov volebnej komisie nikto ďalší do osobitnej volebnej 

miestnosti nevošiel ani z nej nikto nevyšiel, na čo dohliadal tajomník AS PraF UK, ktorý 

následne osobne odprevadil členov volebnej komisie do miestnosti Auditórium Maximum na 

Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave na vyhlásenie (oznámenie) výsledkov voľby kandidáta na 

dekana PraF UK. 

 

Predseda AS PraF UK v miestnosti Auditórium Maximum za účasti členov AS PraF 

UK, oboch kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK a mnohých členov akademickej obce 

PraF UK znovu otvoril verejnú časť zasadnutia AS PraF UK, a tým aj tretiu časť bodu 3. 

dnešného zasadnutia AS PraF UK (Vyhlásenie výsledkov voľby). Predseda AS PraF UK 

vyzval predsedu volebnej komisie, aby s konečnou platnosťou oznámil výsledky voľby 

kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019. 

Predseda volebnej komisie uviedol: 

„Tajnej voľby kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 

1. 2019 sa zúčastnilo 20 členov AS PraF UK; bolo vydaných 20 hlasovacích lístkov; počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov je 20; počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov je 

20; počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov je 0. 

Počet hlasov „áno“ pre kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK doc. JUDr. 

Eduarda Burdu, PhD. je 15. 

Počet hlasov „áno“ pre kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK prof. JUDr. Máriu 

Patakyovú, CSc. je 5. 

 

Volebná komisia konštatuje, že za kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie 

od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 bol zvolený doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS PraF UK, a preto bol podľa Čl. 7 volebného 

poriadku a Čl. 23 ods. 6 Štatútu PraF UK (vnútorný predpis PraF UK č. 1/2009 prijatý AS 

PraF UK 6. 10. 2009, prijatý AS UK 11. 11. 2009, Dodatok č. 1 k Štatútu PraF UK – 

vnútorný predpis PraF UK č. 7/2010 prijatý AS PraF UK 22. 6. 2010, prijatý AS UK 23. 6. 
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2010, Dodatok č. 2 k Štatútu PraF UK – vnútorný predpis PraF UK č. 2/2013 prijatý AS PraF 

UK 20. 11. 2013, prijatý AS UK 18. 12. 2013,) zvolený v prvom kole. 

  

Volebná komisia konštatuje, že voľba kandidáta na dekana PraF UK prebehla v súlade 

s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky.“ 

 

Predseda AS PraF UK poďakoval predsedovi volebnej komisie za oznámenie 

výsledku voľby kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 

2019. 

 Na základe oznámeného výsledku voľby kandidáta na dekana PraF UK na funkčné 

obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 predseda AS PraF UK oficiálne vyhlásil výsledky voľby 

kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 tým, že 

konštatoval prijatie nasledujúceho uznesenia: 

 

Uznesenie č. 4/III/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 

v súlade s Poriadkom voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) v tajnej voľbe v prvom 

kole 

 

 zvolil nasledujúceho kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

 

 Predseda volebnej komisie následne so súhlasom predsedu AS PraF UK informoval, 

že volebná komisia pripravila aj „Návrh na vymenovanie zvoleného kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty“, ktorý spolu so zápisnicou 

„Zápisnica o výsledku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty – prvé kolo“ odovzdá rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave prof. 

RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. (predseda volebnej komisie toto vykonal ešte dňa 30. 9. 

2014.) 

Predseda AS PraF UK poďakoval kandidátom na kandidáta na dekana PraF UK za ich 

prezentácie, paralelnú diskusiu a vystupovanie v priebehu dnešného zasadnutia AS PraF UK. 

Rovnako poďakoval členom AS PraF UK za odvedenú prácu a členom akademickej obce 

PraF UK za účasť na dnešnom zasadnutí AS PraF UK, a to či už aktívnu alebo pasívnu. 

Zvolenému kandidátovi na dekana doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. zablahoželal 

a poprial veľa pracovných úspechov v nadchádzajúcom funkčnom období.  

So súhlasom predsedu AS PraF UK zvolenému kandidátovi na dekana doc. JUDr. 

Eduardovi Burdovi, PhD. zablahoželal k úspechu kandidát na kandidáta na dekana PraF UK 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. a za vedenie PraF UK prodekanka PraF UK doc. JUDr. 

Katarína Kalesná, CSc. Zvolený kandidát na dekana doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

gratulácie s vďakou prijal a zároveň poďakoval prítomným v rámci krátkeho neformálneho 

príhovoru.  

Predseda AS PraF UK ukončil diskusiu k tomuto bodu. 

 

 

K bodu 4/ Záver 
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Predseda AS PraF UK ukončil zasadnutie AS PraF UK. 

 

 

 

 

................................................... 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

       predseda AS PraF UK 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Milan Trylč, PhD.  ............................................. 

Overil: JUDr. Marián Giba, PhD.  ............................................. 

Mgr. Petra Uličná,PhD.  ............................................. 

Mgr. Lenka Trnkusová  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrhy uznesení 

2. Prezentácia Doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. 
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Návrhy uznesení Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, na III. zasadnutí  vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016 

konaného dňa 30. septembra 2014. 

 

NÁVRH č. 1 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

2.  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

3.  Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2010 Poriadok 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

b) Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (neverejná časť v osobitnej volebnej miestnosti č. 324 SB, Iuridicum) 

c)Vyhlásenie výsledkov voľby (Auditórium Maximum) 

4.  Záver 

*      * 

* 

 

 

 

 

NÁVRH č. 2 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

15.4/2014  dňa 18. 6. 2014 (ďalej len „vyhlásenie“), v súlade s čl. 18 Štatútu UK 

(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do AS UK (vnútorný predpis UK 

č. 4/2006) (ďalej len „volebné zásady“) 

 

 vyhlasuje  doplňovacie voľby na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

(ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré 

sa uskutočnia dňa 27. októbra 2014 v čase od  09. 00 do 14. 00 hod. v miestnosti č. 326 SB 

(Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, ktoré sa uskutočnia za 

nasledujúcich podmienok: 

a) v zmysle bodu 1. 7 a bodu 1. 5 písm. b) volebných zásad, doplňovacie voľby na 

PraF UK sa uskutočnia na jedno miesto v zamestnaneckej časti AS UK; do 

zamestnaneckej časti AS UK majú v zmysle bodu 1. 1. a 1. 2. písm. b) volebných zásad 

právo voliť a byť volení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK 

(teda vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zamestnaní na PraF UK na 

ustanovený týždenný pracovný čas – 100% úväzok); 

b) v zmysle bodu 1. 5 písm. c) volebných zásad právo navrhovať kandidáta do AS UK 

za PraF UK má ktorýkoľvek člen akademickej obce PraF UK; návrh musí byť 

písomný, musí obsahovať jasné a zreteľné vyjadrenie, kto sa navrhuje za kandidáta do 

AS UK, musí byť podpísaný navrhovateľom a musí byť k nemu pripojený jasný a 

zrozumiteľný, podpísaný súhlas kandidáta s kandidatúrou do AS UK; 
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c) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníkovi AS 

PraF UK Mgr. Milanovi Trylčovi, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK 

najneskôr do 17. októbra 2014 do 12. 00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie 

uvedené náležitosti sa neprihliada. 

 

 

*      * 

* 

 

NÁVRH č. 3 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

 

v súlade s čl. 4 ods. 3 a 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) 

 

určuje priebeh predstavenia kandidátov na kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „kandidát“) takto: 

a) maximálna dĺžka vystúpenia každého z kandidátov bude 30 minút; 

b) kandidáti vystúpia v poradí určenom žrebom tak, že kandidáti žrebujú v abecednom 

poradí, pričom prvý si žreb vyberá kandidát, ktorého priezvisko sa začína na písmeno 

uvedené v abecede skôr; 

c) po vystúpení kandidátov prebehne paralelná diskusia, teda s oboma kandidátmi naraz, 

v ktorej budú kandidáti odpovedať na otázky členov senátu a prítomných členov 

akademickej obce; na každú otázok majú právo odpovedať obaja kandidáti v poradí 

podľa bodu b); 

d) dĺžka diskusie nie je časovo obmedzená, pokiaľ senát nerozhodne inak; odpoveď na 

jednotlivú otázku kandidátom by nemala presiahnuť päť minút. 

 

 

 

*      * 

* 

 

 

NÁVRH č. 4 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 

v súlade s Poriadkom voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 8/2010) v tajnej voľbe 

v prvom/druhom/treťom kole 

 

 zvolil nasledujúceho kandidáta na dekana/kandidátku na dekanku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

..................................................................................................... 

 

 

*      * 

* 


