
Zápisnica zo zasadnutia legislatívnej komisie Akademického senátu Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Dátum: 2.2.2015, 16:00 hod. 

Miesto: miestnosť Iuridicum, Právnická fakulta UK 

Prítomní: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD., Mgr. Ján Škrobák, 

PhD., Stanislav Mihálik, Peter Rakovský  

Neprítomní: Mgr. Petronela Luprichová, PhD. – ospravedlnená, Bc. Peter Lovász - 

ospravedlnený 

Prizvaný: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – dekan fakulty 

 

Program:  

1. Otvorenie a prezencia. 

2. Prerokovanie pripomienok jednotlivých členov komisie zaslaných v elektronickej 

podobe predsedovi komisie do pondelka 2.2.2015 do 10:00 hod., týkajúcich sa plnenia 

úlohy z predsedníctva akademického senátu predbežne posúdiť a prípadne 

spripomienkovať návrh Dodatku č. 3 k Štatútu PraF UK v Bratislave, Dodatku č. 3 k 

Organizačnému poriadku PraF UK v Bratislave, Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku 

PraF UK v Bratislave, Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorou sa upravujú podrobnosti o určovaní zloženia a predsedov 

skúšobných komisií pre štátnu skúšku na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte v bakalárskych študijných programoch a v magisterských 

študijných programoch (pozri uznesenie predsedníctva AS PraF UK Uznesenie č. 1/P-

IX/2015, ďalej len „uznesenie“ – tvorí prílohu zápisnice).  

3. Rôzne 

 

Ad 2: Predseda komisie, po predchádzajúcom informovaní predsedom akademického senátu 

fakulty o návrhu prijať uznesenie a za účelom dostatočného časového predstihu na vykonanie 

úlohy vyplývajúcej z navrhovaného uznesenia, mailovou poštou z 28.1.2015 vyzval členov 

komisie, aby mu do 2.2.2015, 10:00 hod. zaslali svoje pripomienky. V stanovenom termíne 

prišli pripomienky od niektorých členov komisie (M. Turčan – 29.1.2015, S. Mihálik – 

1.2.2015), Mgr. J. Škrobák, PhD. návrhy materiálov vypracoval, preto pripomienky 

nezasielal, Mgr. P. Luprichová, PhD. pripomienky nezaslala, P. Rakovský pripomienky 

nemal, Bc. P. Lovász pripomienky poslal 2.2.2015 po 10:00 hod.. Predseda komisie 



pripomienky sumarizoval a zaslal vrátane svojich pripomienok do 12:00 hod. p. dekanovi 

fakulty a Mgr. J. Škrobákovi, PhD. za účelom ich prerokovania dňa 2.2.2015 o 16:00 na 

zasadnutí legislatívnej komisie, ktorá bola na tento účel predsedom komisie zvolaná. 

Pripomienky jednotlivých členov komisie, ktorí ich zaslali, tvoria prílohu tejto zápisnice (v 

zmysle textu). Legislatívna komisia sa na svojom zasadnutí podrobne zaoberala doručenými 

pripomienkami a pripomienkami predsedu akademického senátu, zaslanými Mgr. J. 

Škrobákovi, PhD., a to za účasti p. dekana fakulty. Pripomienky boli v zásade zo strany Mgr. 

J. Škrobáka, PhD. akceptované a priebežne zapracovávané do všetkých materiálov. Nejasnosti 

sa vysvetlili v nadväznej diskusii členov komisie s p. dekanom. V nadväznosti na uznesenie 

legislatívna komisia preto nepredloží žiadne ďalšie návrhy alebo doplnenia k predkladaným 

návrhom na zasadnutie akademického senátu. Pripomienky boli z podstatnej časti 

legislatívno-technickej povahy. Vzhľadom na to, že niektorí členovia komisie participovali na 

tvorbe niektorých návrhov a na vyššie uvedené, legislatívna komisia sa po zapracovaní 

pripomienok svojich členov stotožnila s návrhmi. V tomto zmysle bude prednesená aj stručná 

ústna správa na zasadnutí akademického senátu fakulty o posúdení návrhov vnútorných 

predpisov fakulty. 

 

Ad 3: Vzhľadom na to, že v rámci bodu rôzne neboli navrhnuté žiadne nové body na 

rokovanie komisie mimo program jej zasadnutia, predseda komisie sa poďakoval jej členom 

za operatívnu súčinnosť a ukončil zasadnutie komisie.  

 

Zapísal: Čunderlík 

  

 

 

    


