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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) v znení Dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 

1/2014) sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. Časť I čl. 6 sa dopĺňa o nový odsek 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Ak v doplňovacích voľbách vyhlásených podľa čl. 6 ods. 2 nebol predložený návrh na 

kandidáta na člena akademického senátu, alebo predložený návrh v súlade s čl. 4 ods. 3 

nespĺňa náležitosti, predsedníctvo akademického senátu zruší vyhlásené doplňovacie voľby 

a vyhlási opakované doplňovacie voľby do 28 dní odo dňa, kedy sa doplňovacie voľby mali 

konať, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti semestra. Inak ich vyhlási do 14 

dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra. 

(4) Ak predsedníctvo akademického senátu vyhlási opakované doplňovacie voľby podľa čl. 6 

ods. 3, môže zároveň rozhodnúť, že ak ani v opakovaných doplňovacích voľbách nebude 

predložený návrh na kandidáta na člena akademického senátu, alebo predložený návrh 

v súlade s čl. 4 ods. 3 nebude spĺňať náležitosti predsedníctvo ďalšie opakované doplňovacie 

voľby na uvoľnené miesto nevyhlási a uvoľnené miesto člena akademického senátu zostane 

do skončenia funkčného obdobia akademického senátu neobsadené.“. 

 

2. Časť III čl. 2 sa dopĺňa o nové odseky 6 a 7, ktoré znejú: 

„(6) Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10.12.2014.   

(7) Dodatok č. 2 Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

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

 

Čl. 2 

 

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

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10.12.2014. 

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

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.  

 

 

 

 

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

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.    prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

     predseda AS PraF UK                  dekan PraF UK 

 


