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Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3. 

2012, v znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2014, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10. 12. 2014, dodatku č. 3 schváleného Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2015, dodatku č. 4 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 14. 

12. 2015 (ďalej ako „zásady volieb“), sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. Čl. 5 v ČASŤ I. zásad volieb znie:  

 

 

„Čl. 5 

Termín a miesto volieb 

 
(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty najneskôr štrnásť 

dní pred skončením funkčného obdobia členov akademického senátu fakulty tak, aby sa voľby uskutočnili 

len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len „deň konania volieb“).  

(2) Predsedníctvo akademického senátu vyhlási deň konania volieb najneskôr dvadsať dní pred týmto dňom 

konania volieb.  

(3) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, okrem prípadu, ak sa 

konajú korešpondenčným hlasovaním podľa čl. 9a týchto zásad volieb. 

(4) Predseda volebnej komisie zamestnancov zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno 

a sídlo tajomníka senátu, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov a čas dokedy je možné tieto návrhy 

podávať.  

(5) Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené najmä na vývesnej tabuli pred študijným 

oddelením a na internetovej stránke akademického senátu v rámci webového sídla fakulty. Ak sa voľby 

konajú prostredníctvom korešpondenčného hlasovania podľa čl. 9a zásad volieb, deň, čas a miesto konania 

volieb sa zverejňuje len na internetovej stránke akademického senátu v rámci webového sídla fakulty.“ 
 

2. Za článok 9 v ČASŤ I. zásad volieb sa vkladá článok 9a, ktorý znie: 

 

„Čl. 9a 

Korešpondenčné hlasovanie 

(1) Voľby do akademického senátu sa môžu, za mimoriadnych okolností (napr. vojna, vojnový stav, 

výnimočný stav, alebo núdzový stav, živelná pohroma, epidémia a iné okolnosti vis maior), ktoré 

neumožňujú alebo mimoriadne sťažujú konanie volieb podľa čl. 9 týchto zásad volieb, uskutočniť 

aj prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Predseda volebnej komisie zamestnancov spolu 

s tajomníkom akademického senátu je povinný bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na 

kandidátov na člena akademického senátu zverejniť na internetovej stránke akademického senátu v rámci 

webového sídla fakulty hlasovací lístok spolu s pokynmi na uskutočnenie hlasovania. Na vyhotovenie 

hlasovacieho lístka sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 týchto zásad volieb. 

(2) Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademickej obce si vytlačí hlasovací lístok, na ktorom 

vyznačí svoju vôľu podľa čl. 9 ods. 4 zásad volieb. Takto označený hlasovací lístok člen akademickej obce 

vloží do obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen akademickej 

obce zalepí a následne ju spolu s vyplneným čestným vyhlásením, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1  

k týmto zásadám volieb (ďalej len „čestné vyhlásenie“) vloží do väčšej obálky (ďalej len „sprievodná 

obálka“), ktorú zalepí a odošle na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava s označením „Voľby do AS PraF UK“ tak, aby bola zásielka 



doručená adresátovi najneskôr v deň konania volieb alebo uložená na pošte pre adresáta najneskôr v deň 

predchádzajúci dňu konania volieb. 

(3) Člen akademickej obce je povinný v čestnom vyhlásení uviesť popri ďalších požadovaných údajoch aj 

päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen alebo číslic podľa svojho výberu, ktoré taktiež zašle 

prostredníctvom svojho univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu: 

volbyasprafuk@flaw.uniba.sk a do predmetu tejto správy uvedie: „hlasoval som vo voľbách do AS PraF 

UK“. K e-mailovej schránke: volbyasprafuk@flaw.uniba.sk má prístup len predseda a členovia volebnej 

komisie zamestnancov. Volebná komisia zamestnancov spravidla v deň konania volieb prevezme všetky 

doručené sprievodné obálky a následne tieto postupne otvorí a zároveň overí, či hlasujúci člen akademického 

senátu splnil všetky podmienky podľa prvej vety tohto odseku.  

(4) Hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálky s hlasovacím lístkom podľa odseku 2, sú neplatné. 

Hlasovacie lístky, ku ktorým nebolo pripojené čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1 spôsobom podľa odseku 

2, alebo neboli v obálke s hlasovacím lístkom vložené do sprievodnej obálky, sú neplatné. Hlasovacie lístky 

pri ktorých člen akademickej obce nesplnil podmienky stanovené v odseku 3, sú neplatné. Hlasovacie lístky 

vložené do sprievodnej obálky bez označenia „Voľby do AS PraF UK“, sú neplatné. Na hlasovacie lístky, 

ktoré boli fakulte doručené neskôr, ako v deň konania volieb do 11.00 hod., sa neprihliada.  

(5) Sprievodnú obálku je oprávnená otvoriť len volebná komisia zamestnancov, a to spravidla v deň konania 

volieb o 14.00 hod. Volebná komisia zamestnancov po overení toho, že sprievodná obálka je riadne označená 

a obsahuje čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1, ktoré riadne vyplnil a podpísal člen akademickej obce, ako 

aj obálku s hlasovacím lístkom, vhodí neotvorenú obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po 

vhodení všetkých obálok s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené fakulte do dňa 

konania volieb, táto hlasovaciu urnu otvorí a po otvorení obálok s hlasovacím lístkom zistí, či sú hlasovacie 

lístky platné, porovná heslo uvedené na čestnom vyhlásení s heslom zaslaným podľa odseku 3 a spočíta 

hlasovacie lístky a odovzdané hlasy.  

(6) Ostatné ustanovenia týchto zásad volieb sa na priebeh volieb realizovaných prostredníctvom 

korešpondenčného hlasovania použijú primerane. 

(7) Na účely zabezpečenia korešpondenčného hlasovania je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec 

povinný zabezpečiť riadne prebratie všetkých zásielok určených fakulte doručených poštou do dňa konania 

volieb. O úkonoch spojených s preberaním poštových zásielok určených pre fakultu a ich triedením je dekan 

fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný informovať v čase štrnástich dní pred dňom konania volieb 

a v deň konania volieb prostriedkami elektronickej komunikácie, telefonicky alebo osobne predsedu 

volebnej komisie zamestnancov. Predseda volebnej komisie a členovia volebnej komisie zamestnancov sú 

oprávnení byť prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase podľa predchádzajúcej vety a sú 

oprávnení vykonávať kontrolu týchto úkonov. 

3. Čl. 4 v ČASŤ II. zásad volieb znie:  

 

„Čl. 4 

Termín a miesto volieb 

 
(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty najneskôr štrnásť 

dní pred skončením funkčného obdobia členov akademického senátu fakulty tak, aby sa voľby uskutočnili 

len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len „deň konania volieb“).  

(2) Predsedníctvo akademického senátu vyhlási deň konania volieb najneskôr dvadsať dní pred týmto dňom 

konania volieb.  

(3) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, okrem prípadu, ak sa 

konajú korešpondenčným hlasovaním podľa čl. 9a týchto zásad volieb. 

(4) Predseda volebnej komisie študentov zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno a 

sídlo tajomníka senátu, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov a čas dokedy je možné tieto návrhy podávať.  

(5) Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené najmä na vývesnej tabuli pred študijným 

oddelením a na internetovej stránke akademického senátu v rámci webového sídla fakulty. Ak sa voľby 

konajú prostredníctvom korešpondenčného hlasovania podľa čl. 9a zásad volieb  deň, čas a miesto konania 

volieb sa zverejňuje len na internetovej stránke akademického senátu v rámci webového sídla fakulty. 
 



2. Za článok 9 v ČASŤ II. zásad volieb sa vkladá článok 9a, ktorý znie: 

„Čl. 9a 

Korešpondenčné hlasovanie 

(1) Voľby do akademického senátu sa môžu, za mimoriadnych okolností (napr. vojna, vojnový stav, 

výnimočný stav, alebo núdzový stav, živelná pohroma, epidémia a iné okolnosti vis maior), ktoré 

neumožňujú alebo mimoriadne sťažujú konanie volieb podľa čl. 9 týchto zásad volieb, uskutočniť 

aj prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Predseda volebnej komisie študentov spolu s tajomníkom 

akademického senátu je povinný bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na kandidátov na 

člena akademického senátu zverejniť na internetovej stránke akademického senátu v rámci webového sídla 

fakulty hlasovací lístok spolu s pokynmi na uskutočnenie hlasovania. Na vyhotovenie hlasovacieho lístka sa 

primerane použijú ustanovenia čl. 7 týchto zásad volieb. 

(2) Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademickej obce si vytlačí hlasovací lístok, na ktorom 

vyznačí svoju vôľu podľa čl. 9 ods. 4 zásad volieb. Takto označený hlasovací lístok člen akademickej obce 

vloží do obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen akademickej 

obce zalepí a následne ju spolu s vyplneným čestným vyhlásením, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1  

k týmto zásadám volieb (ďalej len „čestné vyhlásenie“) vloží do väčšej obálky (ďalej len „sprievodná 

obálka“), ktorú zalepí a odošle na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava s označením „Voľby do AS PraF UK“ tak, aby bola zásielka 

doručená adresátovi najneskôr v deň konania volieb alebo uložená na pošte pre adresáta najneskôr v deň 

predchádzajúci dňu konania volieb. 

(3) Člen akademickej obce je povinný v čestnom vyhlásení uviesť popri ďalších požadovaných údajoch aj 

päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen a číslic podľa svojho výberu, ktoré taktiež zašle 

prostredníctvom svojho univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu: 

volbyasprafukstudent@flaw.uniba.sk a do predmetu tejto správy uvedie: „hlasoval som vo voľbách do AS 

PraF UK“. K e-mailovej schránke: volbyasprafukstudent@flaw.uniba.sk má prístup len predseda a členovia 

volebnej komisie študentov. Volebná komisia študentov spravidla v deň konania volieb prevezme všetky 

doručené sprievodné obálky a následne tieto postupne otvorí a zároveň overí, či hlasujúci člen akademického 

senátu splnil všetky podmienky podľa prvej vety tohto odseku.  

(4) Hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálky s hlasovacím lístkom podľa odseku 2, sú neplatné. 

Hlasovacie lístky, ku ktorým nebolo pripojené čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1 spôsobom podľa odseku 

2, alebo neboli v obálke s hlasovacím lístkom vložené do sprievodnej obálky, sú neplatné. Hlasovacie lístky 

pri ktorých člen akademickej obce nesplnil podmienky stanovené v odseku 3, sú neplatné. Hlasovacie lístky 

vložené do sprievodnej obálky bez označenia „Voľby do AS PraF UK“, sú neplatné. Na hlasovacie lístky, 

ktoré boli fakulte doručené neskôr, ako v deň konania volieb do 11.00 hod., sa neprihliada.  

(5) Sprievodnú obálku je oprávnená otvoriť len volebná komisia študentov, a to spravidla v deň konania 

volieb o 14.00 hod. Volebná komisia študentov po overení toho, že sprievodná obálka je riadne označená a 

obsahuje čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1, ktoré riadne vyplnil a podpísal člen akademickej obce, ako aj 

obálku s hlasovacím lístkom, vhodí neotvorenú obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po vhodení 

všetkých obálok s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené volebnej komisii do dňa 

konania volieb, táto hlasovaciu urnu otvorí a po otvorení obálok s hlasovacím lístkom zistí, či sú hlasovacie 

lístky platné, porovná heslo uvedené na čestnom vyhlásení s heslom zaslaným podľa odseku 3 a spočíta 

hlasovacie lístky a odovzdané hlasy.  

(6) Ostatné ustanovenia týchto zásad volieb sa na priebeh volieb realizovaných prostredníctvom 

korešpondenčného hlasovania použijú primerane. 

(7) Na účely zabezpečenia korešpondenčného hlasovania je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec 

povinný zabezpečiť riadne prebratie všetkých zásielok určených fakulte doručených poštou do dňa konania 

volieb. O úkonoch spojených s preberaním poštových zásielok určených pre fakultu a ich triedením je dekan 

fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný informovať v čase štrnástich dní pred dňom konania volieb 

a v deň konania volieb prostriedkami elektronickej komunikácie, telefonicky alebo osobne predsedu 

volebnej komisie študentov. Predseda volebnej komisie a členovia volebnej komisie študentov sú oprávnení 

byť prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase podľa predchádzajúcej vety a sú oprávnení 

vykonávať kontrolu týchto úkonov. 



Čl. 2 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 7.4.2020. 

 

2. Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

V Bratislave, 7. 4. 2020 

 

 

 

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK dekan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Čestné vyhlásenie   
 

 

 

 

Ja dolupodpísaný/dolupodpísaná* .........................................................., nar. dňa ............................, 

trvale bytom .............................................., týmto  

 

čestne vyhlasujem, že: 

 

- som členom zamestnaneckej/študentskej* časti akademickej obce Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty a volil som vo voľbách do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktoré sa konajú dňa ....................... a mnou vyplnený 

hlasovací lístok sa nachádza v priloženej obálke. 

 

- moje heslo v zmysle Čl. 9a ČASTI I/ ČASTI II* Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je: __ __ __ __ __ 

 

   

 

V ............................., dňa ..........................  

 

 

 

 

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

vlastnoručný podpis  

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite 


