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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta vydáva po schválení v Akademickom 

senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 28. apríla 2021 podľa § 33 

ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) vnútorný 

predpis, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 24. 11. 2010 v znení dodatku č. 1 schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 7.4.2020 

(ďalej len „rokovací poriadok“): 

 

Čl. I. 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 17 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta. 

 

 

2. Čl. 17 sa dopĺňa o odsek 6, ktorý znie: 

 

„ (6) V prípade, ak sa v rámci on-line zasadnutia má realizovať tajné hlasovanie, uskutočňuje 

sa podľa čl. 17a alebo čl. 17b rokovacieho poriadku.“. 

 

 

3. V čl. 17a ods. 1 prvá veta znie: 

 

„Tajné hlasovanie na on-line zasadnutí prebieha prostredníctvom korešpondenčného 

hlasovania, pokiaľ sa nepoužije postup podľa čl. 17b rokovacieho poriadku.“. 

 

 

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

 

„(1) Tajné hlasovanie o jednom alebo viacerých bodoch programu na on-line zasadnutí môže 

prebiehať aj prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (ďalej ako „elektronické 

tajné hlasovanie“). Elektronické tajné hlasovanie je neprípustné v prípadoch podľa čl. 17 písm. 

c)  štatútu fakulty a v prípade, ak ide o voľbu alebo odvolávanie predsedu akademického senátu, 

podpredsedov akademického senátu a tajomníka akademického senátu.  

 

(2) Elektronické tajné hlasovanie prebieha prostredníctvom na to osobitne vytvoreného 

hlasovacieho formuláru.  Príslušní zamestnanci fakulty poskytnú súčinnosť pri príprave 

a realizácii elektronického tajného hlasovania.  

 

(3) Ustanovenia čl. 17 tohto rokovacieho poriadku sa na priebeh elektronického tajného 

hlasovania použijú primerane.“. 



 

 

5. Doterajší text čl. 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 až 5, ktoré znejú: 

 

„(2) 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. 

 

(3) 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, Právnickej 

fakulty. 

 

(4) Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 

28.4.2021. 

 

(5) Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu  

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty.“. 

 

Čl. II. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 

28.4.2021. 

 

2. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

 

V Bratislave, 28. 4. 2021 

 

 

 

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

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

            predseda AS PraF UK                    dekan 


