
Zápisnica zo zasadnutia legislatívnej komisie Akademického senátu Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Dátum: 6.11.2014 

Miesto: miestnosť Iuridicum, Právnická fakulta UK 

Prítomní: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., Stanislav Mihálik, Peter 

Rakovský, Bc. Peter Lovász 

Neprítomní: JUDr. Lenka Dufalová, PhD. – ospravedlnená, Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

– ospravedlnená 

Prizvaný: Mgr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - ospravedlnený 

 

Program:  

1. Otvorenie a prezencia. 

2. Prerokovanie návrhov jednotlivých členov komisie zaslaných v elektronickej podobe 

predsedovi komisie do 12.10.2014 v zmysle bodu 3 zápisnice zo zasadnutia komisie z 

9.9.2014, týkajúcich sa plnenia úlohy z predsedníctva akademického senátu predložiť 

návrh dodatku Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, v ktorom sa upravia alebo spresnia ustanovenia 

týkajúce sa odvolania funkcionárov senátu, odstúpenia funkcionárov senátu alebo 

zániku ich mandátu, postup pri ustanovujúcej schôdzi. 

3. Rôzne 

 

Ad 2: Predseda komisie konštatoval splnenie čiastkových úloh jednotlivými členmi komisie 

a prezentoval obsahové pripomienky predsedu akademického senátu fakulty k jednotlivým 

čiastkovým návrhom podľa bodu 3 zápisnice zo zasadnutia komisie zo dňa 9.9.2014. 

Osobitne bolo predmetom rokovania v rámci tohto bodu návrh na používanie slovného 

spojenia „prvé zasadnutie“ v čl. 20 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, nakoľko označenie jeho siedmej časti je 

„Ustanovujúce zasadnutie akademického senátu“. Nadväzným hlasovaním sa komisia 

uzniesla na použití slovného spojenia „prvé zasadnutie“ (hlasovanie 4:1). Ostatné znenie 

jednotlivých čiastkových návrhov spolu so zapracovanými pripomienkami predsedu senátu 

členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili. 

 



V súvislosti s vypracovaním legislatívneho znenia návrhu Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty predseda 

komisie uložil členom komisie predložiť s termínom do 14.11.2014 znenie jeho zmeny 

vrátane dôvodovej správy nasledovne:     

 

- Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD. znenie legislatívneho návrhu zmeny a doplnenia článku 

20 vrátane dôvodovej správy, 

- Stanislavovi Mihálikovi znenie legislatívneho návrhu zmeny a doplnenia článku 13 

vrátane dôvodovej správy, 

- JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. znenie legislatívneho návrhu zmeny a doplnenia 

článku 18, 

 

a to predsedovi komisie, v elektronickej podobe. Súhrnnú podobu znenia legislatívneho 

návrhu zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty predloží predseda komisie predsedovi 

akademického senátu bezodkladne po jeho vypracovaní.  

 

Zapísal: Čunderlík 

 

 

  

 

 

    


