
Zápisnica zo zasadnutia legislatívnej komisie Akademického senátu Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Dátum: 14.5.2015, 15:00 hod. 

Miesto: miestnosť Iuridicum, Právnická fakulta UK 

Prítomní: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD., Mgr. Petronela 

Luprichová, PhD., Mgr. Peter Lovász, Stanislav Mihálik, Peter Rakovský  

Neprítomní: JUDr. Veronika Munková, PhD. - ospravedlnená 

 

Program:  

1. Otvorenie a prezencia. 

2. Prerokovanie návrhu členov akademického senátu fakulty za študentskú časť na 

vypracovanie návrhu dodatku študijného poriadku.  

3. Rôzne. 

 

Ad 1: Predseda komisie skonštatoval, že komisia je vzhľadom na počet prítomných členov 

uznášaniaschopná. Požiadal členov komisie o odsúhlasenie navrhovaného programu 

rokovania. O návrhu programu členovia komisie hlasovali nasledovne: za: 6, proti: -, zdržal 

sa: -. Komisia tak schválila navrhovaný program rokovania.  

Ad 2: Prítomní členovia komisie sa zaoberali návrhom členov akademického senátu fakulty 

za študentskú časť na vypracovanie návrhu dodatku študijného poriadku fakulty, ktorého 

účelom je ustanoviť minimálnu absenciu na seminároch (cvičeniach) alebo praktických 

cvičeniach zo študijného predmetu, ktorá sa bude považovať za ospravedlnenú bez toho, aby 

mal pedagóg možnosť určiť náhradné plnenie. Predmetná zmena sa týka článku 13 ods. 12 

študijného poriadku fakulty. V rámci rokovania členovia komisie vypracovali textové znenie 

návrhu dodatku č. 5 študijného poriadku fakulty, ktorý odporučili predsedovi akademického 

senátu fakulty predložiť na zasadnutie akademického senátu fakulty ako samostatný bod 

a odporučili akademickému senátu, aby návrh tohto vnútorného predpisu prijal. O textovom 

návrhu vnútorného predpisu spolu s odporúčaním predsedovi akademického senátu fakulty 

predložiť ho na zasadnutie akademického senátu fakulty ako samostatný bod a odporúčaním 

akademickému senátu, aby návrh tohto vnútorného predpisu prijal, dal predseda komisie 

hlasovať. O návrhu hlasovali členovia komisie nasledovne: za: 6, proti: -, zdržal sa: -. Návrh 

s odporúčaniami bol týmto schválený.      

 



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 účasť a ukončil zasadnutie komisie.  

 

Zapísal: Čunderlík 


