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P O Z V Á N K A  

 
 

Podľa čl. 3 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK  
 

zvolávam ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UK  

pre funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 na 

 
stredu 2. decembra 2015 o 13.00 hod. 

 
do Auly UK  

(Šafárikovo námestie 6, Bratislava). 

 
 
 
Návrh programu:  

 
A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia 
 

1. Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia. 

2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK. 

3. Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK. 

4. Príhovor rektora UK. 

5. Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia. 

 

(10 minútová prestávka) 

 

B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia 
 

1. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení platnosti volieb 
členov Akademického senátu UK. 

4. Voľba predsedu Akademického senátu UK. 
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a) navrhovanie kandidátov  
b) predstavovanie kandidátov a rozprava 
c) voľba predsedu  

* po svojom zvolení preberá predseda (predsedníčka) vedenie zasadnutia AS UK  

5. Voľba podpredsedov Akademického senátu UK. 

a) navrhovanie kandidátov  
b) rozprava 
c) voľba podpredsedov AS UK (2 – zo zamestnaneckej časti AS UK, 2 zo študentskej časti 
AS UK)   

6. Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK. 

a) navrhovanie kandidátov 
b) voľba členov predsedníctva 

7. Voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

8. Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

 

 S pozdravom 
 
 
 
 

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD., v. r. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
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Poznámky k programu:  

Každý člen AS UK má právo navrhnúť kandidáta (kandidátku) za predsedu (predsedníčku) 
AS UK z členov AS UK. Každý kandidát ( kandidátka) na predsedu AS UK bude mať priestor na 
svoje vystúpenie a predstavenie sa. Po vystúpení každého kandidáta (kandidátky) bude nasledovať 
diskusia. Voľby predsedu (predsedníčky) AS UK sa uskutočňujú podľa čl. 29 Rokovacieho 
poriadku AS UK (Vnútorný predpis č. 20/2014) – priamou a tajnou voľbou členmi AS UK.  

Právo navrhovať kandidáta na funkciu podpredsedu AS UK má ktorýkoľvek člen príslušnej 
časti akademického senátu. Volia priamym a tajným hlasovaním členovia AS UK.  

Zástupcovia z tých fakúlt, ktoré ešte nemajú zastúpenie v Predsedníctve AS UK (predseda, 
podpredsedovia, okrem podpredsedov za študentskú časť AS UK) navrhnú po jednom zástupcovi za 
svoju fakultu za člena predsedníctva.  

Voľba členov komisií AS UK (ich mená prečíta predseda AS UK zo zoznamov, do ktorých 
sa kandidáti prihlásili a ktoré budú k dispozícii členom AS UK pred a počas priebehu 
ustanovujúceho zasadnutia) je priama a verejná – „en block“. Zoznam komisií AS UK spolu s ich 
pôsobnosťou je upravený v čl.10, 11 Rokovacieho poriadku AS UK.   

Členovia jednotlivých komisii AS UK sa dohodnú na kandidátovi (kandidátke) na predsedu 
(predsedníčku) komisie. Jeden člen komisie oznámi predsedovi AS UK kandidáta na predsedu 
(predsedníčku) komisie. Kandidátov na predsedov komisií môžu navrhovať aj ostatní členovia AS 
UK. Volí celý AS UK – priamo a tajným hlasovaním. 

 

________________________________________________________________________________ 

Rokovací poriadok AS UK dostupný na : http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-
uk/rokovaci-poriadok-as-uk/ 

 

 


