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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Vedecká 

rada“) schválila dňa 2.12.2021 v súlade s § 30  ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa čl. 31 písm. k) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 

dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 7/2010), dodatku č. 2 (vnútorný predpis č. 2/2013),  dodatku 

č. 3 (vnútorný predpis č. 5/2015) a dodatku č. 4 (vnútorný predpis č. 2/2016) tento dodatok č. 

2 k vnútornému predpisu č. 3/2016  schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 schváleného Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 14.5.2020: 

 

 

Čl. I 

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 3a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

 

„(7) Predseda Vedeckej rady môže rozhodnúť o tom, že postup pri hlasovaní upravený 

v odseku 5 a 6, pokiaľ ide o verejné hlasovanie, sa môže nahradiť hlasovaním prostredníctvom 

elektronickej funkcie „zdvihnutia ruky“ v elektronickom systéme, v ktorom on-line 

zasadnutie prebieha, bez potreby verbálneho vyjadrenia prejavu vôle členov Vedeckej rady 

prítomných na on-line rokovaní. Predsedajúci alebo ním poverená osoba v takom prípade 

najprv vyzve prítomných členov Vedeckej rady, ktorí hlasujú „za“, aby použili funkciu 

„zdvihnutia ruky“, po spočítaní „zdvihnutých rúk“ vyzve hlasujúcich členov, aby použitie 

funkcie ukončili. Následne sa rovnako postupuje pri možnostiach hlasovania „zdržiavam sa“ 

a „som proti“.”. 

 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8. 

 

2. V čl. 8 sa za odsek 8 dopĺňajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú: 

 

„(9) Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 Rokovací poriadok Vedeckej rady 

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

Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 2. 12. 2021. 

 

(10) Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 Rokovací poriadok Vedeckej rady 

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



platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty.“. 

 

Čl. II 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 bol schválený Vedeckou 

radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 2. 12. 2021. 

 

2. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 nadobúda platnosť a 

účinnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty. 
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