
Zápisnica z hlasovania per rollam členov legislatívnej komisie Akademického senátu 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Hlasujúci:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD., Mgr. Petronela Luprichová, 

Stanislav Mihálik, Peter Rakovský  

Ospravedlnená: JUDr. Veronika Munková, PhD. 

 

Predmet hlasovania: 

Predmetom hlasovania per rollam bolo schválenie stanoviska legislatívnej komisie 

akademického senátu fakulty, ktorým sa odporúča akademickému senátu fakulty schváliť 

návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty bol predložený predsedovi akademického senátu fakulty 

prodekanom JUDr. J. Škrobákom, PhD. Predseda legislatívnej komisie návrh uvedeného 

vnútorného predpisu distribuoval elektronickou poštou členom komisie dňa 28.9.2015 za 

účelom vykonania hlasovanie per rollam a prípadného zaujatia stanoviska k tomuto návrhu so 

stanoveným termínom 29.9.2015 do 13:00 hod. Na jeho výzvu reagovali nasledovní členovia 

komisie: JUDr. M. Turčan, PhD., Mgr. P. Luprichová, PhD., S. Mihálik, ktorí vyjadrili 

súhlasné stanovisko k predloženému návrhu. Do uplynutia času bol prodekanom JUDr. J. 

Škrobákom, PhD. predložený dňa 28.9.2015 modifikovaný návrh vnútorného predpisu 

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, v ktorom boli zapracované obsahové pripomienky predsedu akademického senátu 

fakulty. V nadväznosti na to predseda legislatívnej komisie opätovne vyzval členov komisie k 

preštudovaniu modifikovaného návrhu vnútorného predpisu, k hlasovaniu per rollam a 

prípadné zaslanie pripomienok do 29.9.2015 do 12:00 hod. Na jeho výzvu reagovali 

nasledovní členovia komisie: JUDr. M. Turčan, PhD., S. Mihálik, P. Rakovský, ktorí vyjadrili 

súhlasné stanovisko k predloženému modifikovanému návrhu. Predseda legislatívnej komisie 

zaujal obdobne súhlasné stanovisko k modifikovanému návrhu a súčasne prodekana JUDr. J. 

Škrobáka, PhD. upozornil na potrebu zosúladiť terminológiu v čl. 1 bod 10. modifikovaného 

návrhu s existujúcou terminológiou v organizačnom poriadku fakulty, konkrétne na použitie 

existujúcej legislatívnej skratky „organizačný poriadok“. Výsledok hlasovania k 



modifikovanému návrhu: hlasujúci (4), za: (4), proti (0), zdržali sa (0). Následne po uplynutí 

doby na hlasovanie predseda legislatívnej komisie členov informoval, že legislatívna komisia 

odporučila na základe hlasovania per rollam akademickému senátu fakulty schváliť návrh 

vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty v jeho modifikovanej podobe s odporúčacou pripomienkou, 

ktorý predložil prodekan JUDr. J. Škrobák, PhD. dňa 28.9.2015.    

 

    

V Bratislave, dňa 29.9.2015 

Zapísal: Čunderlík 

 


