Informácia k voľbe predsedu Právnej komisie AS UK
Podľa čl. 12 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK právo navrhovať
kandidáta na funkciu predsedu komisie má ktorýkoľvek člen Akademického senátu UK
a komisia. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.
Spôsob voľby predsedu komisie Akademického senátu UK upravuje čl. 29 Rokovacieho
poriadku Akademického senátu UK:
(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku
zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne
volia dvaja podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov.
Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.
(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov,
uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát,
ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom
získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší
počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole
získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí
kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú do druhého kola voľby všetci kandidáti na
prvom a druhom mieste.
(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva kandidovať
a v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola volieb ten
kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti
rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola
voľby všetci títo kandidáti.
(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.
(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich
odsekov, vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov.
Nová voľba sa vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho
nerozhodne inak.
(7) Na voľby podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva a predsedu komisie sa
vzťahujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov rovnako.
(8) Ak sa súčasne volia dvaja podpredsedovia akademického senátu spomedzi členov
príslušnej časti akademického senátu, počty zvolených kandidátov v jednotlivých kolách
volieb a počty kandidátov postupujúcich do jednotlivých kôl volieb podľa predchádzajúcich
odsekov sa primerane navýšia o číslo jeden.

