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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom 
senáte UK (ďalej aj „AS UK“) dňa 20. októbra 2021 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. 3 k vnútornému predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „Zásady volieb do AS 
UK“). 

 

Čl. 1 
 

Zásady volieb do AS UK sa dopĺňajú takto: 
 
1. Za čl. 32 sa vkladá nový článok 32a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
„Čl. 32a 

Osobitné ustanovenia o voľbách v čase krízovej situácie 
 

(1) Tajné hlasovanie vo voľbách do študentskej rady a Akademického senátu UK možno v 
čase mimoriadnej situácie,16c núdzového stavu16d alebo výnimočného stavu16e (ďalej len 
„krízová situácia“) vykonať okrem spôsobu uvedeného v piatej časti aj elektronickým 
hlasovaním prostredníctvom informačného systému, korešpondenčným hlasovaním alebo 
ich kombináciou. 
 
(2) Podrobnosti o priebehu hlasovania vo voľbách do študentskej rady a Akademického 
senátu UK v čase krízovej situácie upravia vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt.“. 
 
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 16c, 16d a 16e znejú: 

 
„16c § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. 
 

16d Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

 

16e Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“. 

 

3. Za čl. 35a sa vkladá nový článok 35b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
„Čl. 35b 

Prechodné ustanovenie k riadnym voľbám do študentskej rady  
na volebné obdobie 2021 – 2024 

 
(1) V uzneseniach o vyhlásení riadnych volieb do študentskej rady vysokých škôl na volebné 



obdobie 2021 - 2024 musia byť pri stanovení volebných lehôt dodržané tieto zásady:  

a) lehota medzi zverejnením vyhlásenia riadnych volieb do študentskej rady vo volebnom 
obvode a termínom, kedy sa končí podávanie návrhov kandidátov, musí byť najmenej 
desať kalendárnych dní, 
 

b) lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a konaním riadnych volieb do 
študentskej rady musí byť najmenej tri pracovné dní.“. 
 

Čl. 2 

 
Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým 

senátom UK. 

 

 

 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka AS UK 
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