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N á v r h   u z n e s e n i a  

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 

 

 

 

 

Stanoviská orgánov AS UK  

 

Predsedníctvo AS UK 
materiál prerokovaný dňa 20. 05. 2015 

odporúča schváliť  

Finančná komisia AS UK ----- 

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK ----- 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK ----- 

Komisia pre zahraničné veci AS UK ----- 

Pedagogická komisia AS UK ----- 

Právna komisia AS UK materiál neprerokovala 

Vedecká komisia AS UK ----- 

Volebná a mandátová komisia AS UK materiál neprerokovala 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

tajomník AS UK 
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Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave 
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Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 

Dodatok č. 1  
k vnútornému predpisu č. 4/2015 

Zásady volieb do Akademického senátu  
Univerzity Komenského v Bratislave 
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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom 

senáte UK (ďalej aj „AS UK“) dňa 27. mája 2015 v súlade s § 15 ods. 1 písm. f) 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“) a čl. 18 ods. 3 Štatútu UK tento Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „Zásady volieb do AS UK“). 

 

 

Čl. I 

 

Zásady volieb do AS UK sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1.  V čl. 16 ods. 6 písmeno b) znie: 

„b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie 

konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti 

akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň 

a rok (ročník) štúdia,“. 

 

2.  V čl. 20 ods. 1 druhej vete sa slová „hlasovací lístov“ nahrádzajú slovami „hlasovacích lístkov“.  

 

3.  Nadpis článku 26 znie: „Námietky voči priebehu a výsledkom volieb“. 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia Akademickým senátom UK. 

 

 

 

 

 

 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda AS UK 



Dôvodová správa 

 

Navrhovaný dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu 

UK má technickú povahu, odstraňujú sa ním zrejmé nesprávnosti, ktoré sa nepodarilo „zachytiť“ 

v procese pripomienkovania vnútorného predpisu v mesiacoch november 2014 až február 2015. 

 

Vyznačenie zmien v platnom znení vnútorného predpisu 

 

Novelizačný bod č. 1 

b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademického senátu akademickej obce fakulty 

označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo 

študentskej časti akademického senátu akademickej obce fakulty označenie študijného programu, 

ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, 

 

(Odôvodnenie:  oprava zrejmej nesprávnosti) 

 

Novelizačný bod č. 2 

(1) Hlasovacie lístky sa pripravujú osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti akademického 

senátu a osobitne pre voľby do študentskej časti akademického senátu. Vzory hlasovací lístov 

hlasovacích lístkov schvaľuje volebná komisia. 

 

(Odôvodnenie:  oprava preklepu) 

 

Novelizačný bod č. 3 

Čl. 26 

Námietky k voči priebehu a výsledkom volieb 

 

(Odôvodnenie:  štylistická úprava) 


