
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2013 
 

Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát) vykonával 

svoju činnosť v roku 2013 v štandardných podmienkach, v súlade so zákonom o vysokých 

školách, ako aj v súlade s príslušnými internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými 

normatívnymi úpravami. Akademický senát mal v súlade so svojim  volebným poriadkom 

trinásť členov, z toho osem členov zamestnaneckej časti a piatich členov študentskej časti . 

Činnosť Akademického senátu riadilo štvorčlenné predsedníctvo , zložené z predsedu, 

podpredsedu za zamestnaneckú časť, podpredsedníčky za študentskú časť a tajomníka 

Akademického senátu. Dňa 30.5.2014 bolo na základe podanej žiadosti v súlade s príslušným 

ustanovením zákona o vysokých školách pozastavené členstvo  v Akademickom senáte Mgr. 

Martinovi Kováčovi, zástupcovi študentskej časti Akademického senátu. Následne v súlade so 

skutočnosťou, že Mgr.Martin Kováčik nepožiadal o doktorandské štúdium, bolo jeho členstvo 

v Akademickom senáte ukončené dňom 10.5.2013, teda dňom úspešného ukončenia 

magisterského štúdia.  Tým sa počet členov Akademického senátu znížil na dvanásť, takže ku 

koncu roku 2013 zastupovali študentskú  časť štyria členovia.  

Akademický senát v roku 2013 rokoval  na štyroch riadnych zasadnutiach. Prvé riadne 

zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 14.3.2013, na ktorom Akademický senát 

prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti FP PEVŠ za rok 2012.   

Na svojom druhom zasadnutí sa Akademický senát stretol dňa 30.5.2013.  

Akademický senát na tomto zasadnutí schválil návrh Študijného poriadku FP PEVŠ (2013) 

a návrh Disciplinárneho poriadku FP PEVŠ (2013). Okrem toho Akademický senát 

prerokoval zmeny v Bakalárskom študijnom programe pre 1. a 2. ročník FP PEVŠ na 

akademický rok 2013/2014, zmeny v Bakalárskom študijnom programe pre 3. ročník FP 

PEVŠ na akademický rok 2013/2014 a zmeny v Magisterskom  študijnom programe FP 

PEVŠ na akademický rok 2013/2014. Akademický senát prerokoval žiadosť Mgr. Martina 

Kováčika o pozastavenie členstva v Akademickom senáte v súvislosti s ukončením 

magisterského štúdia a možným pokračovaním v doktorandskom štúdiu, pričom 

s pozastavením členstva  súhlasil.   

Tretie zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 19.9.2013. Okrem bežných 

otázok súvisiacich so zabezpečením  činnosti Akademického senátu bol na tomto zasadnutí  

prerokovaný a schválený návrh podmienok prijímania na vysokoškolské štúdium FP PEVŠ 

pre akademický rok 2014/2015.  

Posledné zasadnutie Akademického senátu v roku 2013 konalo dňa 24.10.2013. 

Akademický senát prerokoval návrh Doktorandského študijného poriadku FP PEVŠ – ústavné 

právo a návrh Doktorandského študijného poriadku FP PEVŠ – občianske právo. Prerokoval 

aj návrh na nové zloženie členov Disciplinárnej komisie FP PEVŠ a tento schválil.  


