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Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 24.11. 

2010 (ďalej len „rokovací poriadok“), sa mení a dopĺňa takto: 

1. Čl. 11 ods. 1 znie: 

„Čl. 11 

(1) Akademický senát pracuje formou zasadnutí, ktoré sa môžu konať buď v priestoroch fakulty alebo 

v iných vhodných priestoroch alebo v odôvodnených prípadoch na návrh predsedu senátu 

prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú prenos zvuku a obrazu 

v reálnom čase (ďalej ako „on-line zasadnutie“).  Zasadnutia akademického senátu sú verejné (§ 26 ods. 

5 zákona, čl. 18 ods. 1. štatútu fakulty). Verejnosť on-line zasadnutia sa zabezpečuje tak, aby priebeh 

jeho konania mohol každý sledovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a so 

súhlasom predsedajúceho môže byť udelené slovo aj zástupcovi verejnosti, ktorý nie je členom 

akademického senátu, ak o to požiada na on-line zasadnutí. Bližšie informácie k realizácii on-line 

zasadnutia musia byť oznámené členom senátu aspoň 5 dní pred jeho konaním a zverejnené na webovej 

stránke senátu na webovom sídle fakulty.“   

 

2. Článok 17 ods. 3 znie: 

„Čl. 17 

(3) Ak je hlasovanie verejné, hlasuje sa zdvihnutím ruky. V prípade hlasovania na on-line zasadnutí 

hlasujúci člen akademického senátu prejaví svoju vôľu aj verbálne, a to svojím vyjadrením „som za“, 

„zdržiavam sa hlasovania“ alebo „som proti“. Na vyzvanie overovateľa alebo skrutátora je člen 

akademického senátu povinný svoju vôľu aj opakovane prezentovať. Ak je hlasovanie tajné, hlasuje sa 

hlasovacími lístkami, ktorých vzor je v prílohe tohto rokovacieho poriadku. V prípade, ak sa tajné 

hlasovanie realizuje v rámci on-line zasadnutia, uskutočňuje sa podľa čl. 17a rokovacieho poriadku.“   

3. Za článok 17 rokovacieho poriadku sa vkladá článok 17a, ktorý znie: 

„Čl. 17a 

(1) Tajné hlasovanie na on-line zasadnutí prebieha prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. 

Predsedníctvo akademického senátu zašle počas priebehu on-line zasadnutia členom akademického 

senátu na ich univerzitné e-mailové konto hlasovacie lístky k jednotlivým bodom rokovania. 

Predsedajúci poučí členov akademického senátu o spôsobe hlasovania a platnej úprave hlasovacieho 

lístka. Členovia akademického senátu vykonávajú úpravu hlasovacieho lístka v súlade so vzorom 

úpravy hlasovacieho lístka. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. 

(2) Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademického senátu si vytlačí hlasovací lístok, 

na ktorom vyznačí svoju vôľu. Takto označený hlasovací lístok člen akademického senátu vloží do 

obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen akademického 

senátu zalepí a následne ju spolu s vyplneným čestným vyhlásením, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 

k rokovaciemu poriadku (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 „Tajné hlasovanie AS PraF UK“ tak, aby bola 

zásielka doručená adresátovi najneskôr 10 dní od konania on-line zasadnutia. V prípade, ak na on-line 

zasadnutí prebieha viacero tajných hlasovaní, musia byť všetky hlasovacie lístky vložené do jednej 

obálky s hlasovacím lístkom. 

(3) Člen akademického senátu je povinný v čestnom vyhlásení uviesť spolu s ďalšími požadovanými 

údajmi aj päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen a číslic alebo ich kombinácie podľa svojho 



výberu, ktoré taktiež zašle prostredníctvom univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu 

určenú predsedajúcim o do predmetu tejto správy uvedie: „hlasovanie v AS PraF UK“. 

(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 spôsobom podľa odseku 

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

lístky, pri ktorých člen akademického senátu nesplnil podmienky stanovené v odseku 3, sú neplatné. 

Hlasovacie lístky vložené do sprievodnej obálky bez označenia „Tajné hlasovanie AS PraF UK“, sú 

neplatné. Na hlasovacie lístky, ktoré boli fakulte doručené neskôr, ako 10 dní po konaní on-line 

zasadnutia, sa neprihliada.  

(5) Sprievodnú obálku sú oprávnení otvoriť len overovatelia alebo skrutátori, a to spravidla v najbližší 

pracovný deň, ktorý  nasleduje po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2. Overovatelia alebo skrutátori 

po overení toho, že sprievodná obálka je riadne označená a obsahuje čestné vyhlásenie podľa prílohy, 

ktoré riadne vyplnil a podpísal člen akademického senátu, ako aj obálku s hlasovacím lístkom, vhodia 

neotvorenú obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po vhodení všetkých obálok s hlasovacím 

lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené, títo hlasovaciu urnu otvoria a po otvorení obálok s 

hlasovacím lístkom zistia, či sú hlasovacie lístky platné, porovnajú heslo uvedené na čestnom vyhlásení 

s heslom zaslaným podľa odseku 3 a spočítajú hlasovacie lístky a odovzdané hlasy podľa jednotlivých 

hlasovaní. Výsledky hlasovania vyhlásia overovatelia alebo skrutátori spravidla na najbližšom zasadnutí 

akademického senátu. 

(6) Ostatné ustanovenia tohto rokovacieho poriadku sa na priebeh tajného hlasovania realizovaného 

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

dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný informovať overovateľa, ktorý je členom 

predsedníctva. Overovatelia alebo skrutátori (ak boli zvolení pre dané hlasovanie) sú oprávnení byť 

prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase prebiehajúceho korešpondenčného 

hlasovania a sú oprávnení vykonávať kontrolu týchto úkonov. 

Čl. 2 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok 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. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok 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 

 

 

 

 



 

Čestné vyhlásenie   

 

 

 

 

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

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

 

čestne vyhlasujem, že: 

 

- som členom zamestnaneckej/študentskej* časti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty a  vykonal som tajné hlasovanie na zasadnutí Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktoré sa konalo dňa ....................... a mnou 

vyplnený hlasovací lístok sa nachádza v priloženej obálke. 

 

- moje heslo v zmysle Čl. 17a odsek 3 Rokovacieho poriadku AS PraF UK je: __ __ __ __ __ 

 

   

 

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

 

 

 

 

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

vlastnoručný podpis  

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 


