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Čl. 1 

 

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 21. 3. 2012 (vnútorný predpis č. 3/2012)  sa menia a dopĺňajú takto: 

1. V časti I čl. 1 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a odborní zamestnanci fakulty“. 

2. V časti I čl. 1 sa vypúšťa odsek 4 a doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.  

3. Časť I čl. 1 ods. 4 znie: „Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s 

funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek 

vysokej škole alebo fakulte (čl. 14 ods. 3 štatútu).“. 

4. Časť I čl. 1 ods. 5 znie: „Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci volia členov 

akademického senátu tak, aby každá katedra mala v akademickom senáte jedného zástupcu, 

aby Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky  (ďalej len „ústav“) mal v 

akademickom senáte jedného zástupcu (čl. 15 ods. 4 štatútu) a aby jeden zástupca bol volený 

vo všeobecnom obvode fakulty.  Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na 

hlasovacom lístku spomedzi vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov každej 

katedry a ústavu označia najviac jedného kandidáta za zástupcu katedry alebo ústavu v 

akademickom senáte a najviac jedného kandidáta za zástupcu za všeobecný obvod fakulty 

v akademickom senáte.“. 

5. V časti I čl. 1 ods. 6 sa prvá veta nahrádza touto vetou: „Zvolený je kandidát, ktorý získal 

za príslušnú katedru alebo ústav alebo za všeobecný obvod fakulty najvyšší počet hlasov.“. 

 

6. V časti I čl. 3 ods. 1 sa druhá veta sa nahrádza týmito vetami: „Kandidovať do 

akademického senátu za všeobecný obvod fakulty má právo každý vysokoškolský učiteľ 

alebo výskumný pracovník, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu a nekandiduje do 

akademického senátu za katedru alebo ústav.“. 

 

7. V časti I čl. 3 ods.  2 sa v druhej vete slová „za odborných zamestnancov“ nahrádzajú 

slovami „za všeobecný obvod fakulty“. 

 

8. V časti I čl. 4 ods. 1 sa posledná veta nahrádza týmito vetami: „Návrh obsahuje označenie 

katedry alebo  ústavu, za ktorú má kandidát kandidovať alebo označenie, že kandidát 

kandiduje za všeobecný obvod fakulty. Ak návrh neobsahuje označenie, že kandidát 

kandiduje za všeobecný obvod fakulty a je členom katedry alebo ústavu, považuje sa za 

kandidáta za príslušnú katedru alebo ústav.“ 

 

9. V časti I čl. 7 ods. 2 sa slová „a potom odborní zamestnanci“  nahrádzajú slovami „a potom 

všeobecný obvod fakulty“ . 
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10. V časti 1 čl. 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a odborných zamestnancov“. 

 

11. V časti I čl. 9 ods. 4 sa slová „a odborných zamestnancov“ nahrádzajú slovami „a 

všeobecný obvod fakulty“. 

 

12. V časti I čl. 9 ods. 10 sa prvá veta nahrádza touto vetou: „Ak predsedníctvo akademického 

senátu dospeje k názoru, že námietky podľa odseku 9 sú dôvodné a predmetné porušenie 

týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatne výsledok volieb, zruší voľby a vyhlási nové voľby, 

prípadne ak predmetné porušenie týchto zásad volieb podstatne ovplyvnilo výsledok volieb na 

jednej alebo niekoľkých katedrách, alebo ústave alebo vo všeobecnom obvode fakulty, zruší 

iba voľby na týchto katedrách, ústave alebo vo všeobecnom obvode fakulty a vyhlási nové 

voľby iba namiesto týchto zrušených volieb.“. 

 

13. Časť II čl. 1 ods. 3 znie: „Funkcia člena senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek vysokej škole 

alebo fakulte.“. 

 

14. Časť II čl. 1 ods. 11 znie:  „Pri doplňujúcich voľbách do študentskej časti senátu sa volí na 

uvoľnené miesto doktorandov (ak bol člen študentskej časti senátu zvolený ako doktorand) 

iba z radov doktorandov za dodržania podmienok uvedených v ods. 2, 3 a 8.“. 

 

15. Časť III čl. 2 sa dopĺňa o odseky 4 a 5, ktoré znejú: 

„(4) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty  bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2014. 

(5) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.“. 

 

 

 

Čl. 2 

 

1) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty  bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2014. 

 

2) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 

 

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

   prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.                               JUDr. Eduard Burda, PhD.   

             dekan PraF UK                                                   predseda AS PraF UK   


