Akademický senát
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
__________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Právnickej fakulty UMB, ktoré sa
konalo dňa 4. júna 2013

Program:

1. Otvorenie
2. Študijný poriadok PrF UMB
3. Voľba členov do Vedeckej rady PrF UMB
4. Rôzne
5. Záver

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Bc. Vlastimil Satury
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K bodu 1:
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UMB („ďalej len Akademický
senát, AS“) privítal prítomných prodekanov PhDr. Annu Schneiderovú, PhD., JUDr. Kyptu
Pavla, PhD., tajomníčku fakulty Ing. Julitu Baboľovú, JUDr. Ivanu Šoškovú, PhD. a Mgr.
Zuzana Mičková, PhD., členov AS a otvoril riadne zasadnutie AS.
Predseda AS konštatoval, že Akademický senát je uznášaniaschopný a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Členovia AS jednomyseľne schválili program
zasadnutia AS.
Predseda AS navrhol voľbu

mandátovej a návrhovej komisie, kde za predsedu

navrhol JUDr. Martina Kubinca, PhD.., za overovateľa JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. Tí boli
jednohlasne schválení.
Uznesenie č. 1:
Akademický senát PrF UMB schválil program riadneho zasadnutia AS nasledovne:
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

Uznesenie č.2 :
Akademický senát PrF UMB schválil mandátovú a návrhovú komisiu: predseda
JUDR. Martin Kubinec, PhD., overovateľ JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
ZA:

5

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

2

K bodu 2:
JUDr. Pavel Kypta, PhD. prítomných oboznámil, že bola ustanovená komisia pre
vypracovanie nového Študijného poriadku a to v zložení PhDr. Anna Schneiderová, PhD,
JUDr. Ivana Šošková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičková, PhD. Tie zosúladili Študijný poriadok
fakulty s poriadkom univerzity. V študijnom poriadku došlo k viacerým zmenám, kde pri
jednoznačných zmenách kde neboli vznesené pozmeňovacie návrhy boli jednoznačne
odsúhlasené. K hlasovaniu došlo pri týchto sporných bodoch:
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Čl. 19 ods. 1 písm. a) znie:
„Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje:
a) priebežnou kontrolou plnenia študijných povinností počas výučbovej časti štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce,
referát na seminári a pod.); ak študent nesplní podmienky priebežnej kontroly, nemôže
vykonať skúšku a je hodnotený „neabsolvoval“, „
Uznesenie č.3 : Hlasovanie o znení čl. 19 ods. 1 písm. a)

ZA:

7

PROTI:

1

ZDRŽALO SA:

0

Čl. 19 ods. 8, ktorý znie:
„Skúška sa vykonáva buď v písomnej forme, alebo v ústnej forme, prípadne v kombinácii
obidvoch. Pri povinných predmetoch sa musí vykonať ústna skúška, prípadne kombinácia
písomnej a ústnej formy skúšky. Ak sa skúška skladá z písomnej a ústnej časti, študent má
pri ústnej časti skúšky na prípravu maximálne 10 minút. „
Uznesenie č.4 : Hlasovanie o znení čl. 19 ods. 8

ZA:

7

PROTI:

1

ZDRŽALO SA:

0

Čl. 21 ods. 4 znie
„Vedúci záverečnej práce je povinný do konca októbra zadať do systému AiS2 témy,
ktoré boli schválené vedúcim oddelenia katedry. Študent je povinný zvoliť si tému
záverečnej práce najneskôr do konca predposledného akademického roka svojho štúdia
v systéme AiS2. Zoznam vedúcich záverečných prác zverejní vedúci oddelenia katedry na
internetovej nástenke katedry. Minimálny počet záverečných prác na jedného
vyučujúceho je 5 študentov a celkový počet záverečných prác na jedného vyučujúceho
v zásade nemôže prekročiť 10 za jeden akademický rok.“
Uznesenie č.5 : Hlasovanie o znení čl. 21 ods. 4

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

1
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Čl. 21 ods. 8 znie:
„Ak bol študent v posudku oponenta záverečnej práce hodnotený stupňom nedostatočne –
FX a od vedúceho záverečnej práce získal hodnotenie stupňom A - E, študent sa zúčastní
obhajoby.“
Uznesenie č.6 : Hlasovanie o znení čl. 21 ods. 8

ZA:

5

PROTI:

2

ZDRŽALO SA:

0

Čl. 25 ods. 2 znie:
„Študent môže písomne požiadať o individuálnu úpravu účasti na vyučovaní a o
individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v aktuálnom semestri
akademického roka, ak spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
a) je reprezentantom UMB v oblasti športu, kultúry alebo vedy a výskumu podľa
Štatútu reprezentanta UMB;
b) absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu;
c) študuje v zahraničí na vysokej škole podobného zamerania alebo absolvuje
zahraničnú prax, ktorú organizuje fakulta;
d) je študentom so špecifickými potrebami;
e) je študentkou s rizikovou graviditou alebo rodičom dieťaťa do troch rokov,“
Uznesenie č.7 : Hlasovanie o znení čl. 25 ods. 2

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

Čl. 25 ods. 4 znie:
„Študent, ktorému bolo povolené individuálne štúdium, prerokuje svoj osobný študijný
plán s príslušnými vyučujúcimi predmetov a dohodne si formu a termíny plnenia
študijných povinností v danom semestri najneskôr do 2 týždňov od oznámenia
individuálneho študijného plánu študentovi.“
Uznesenie č.8 : Hlasovanie o znení čl. 25 ods. 4

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0
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K bodu 3:
Predseda AS PrF UMB JUDr. Ladislav Kováč, PhD. predniesol návrh dekana PrF
UMB Prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. na zvolenie členov Vedeckej rady PrF UMB,
ktorými sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu,
výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.
Zloženie Vedeckej rady bolo navrhnuté takto:

Predseda:

1. Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Členovia:

2. Ing. Julita Baboľová
3. JUDr. Peter Bedlovič
4. doc. JUDr. Ján Cirák CSc.
5. doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
6. doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
7. JUDr, Daniela Gandžalová, PhD.
8. doc. JUDr. Dušan Korgo, CSc.
9. JUDr. Ladislav Kováč, PhD.
10. Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
11. doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
12. doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
13. JUDr. Pavel Kypta, PhD.
14. JUDr. Monika Némethová, PhD.
15. JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
16. doc. JUDr. Ján Reken, CSc.
17. PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
18. prof, JUDr. Róbert Schronk, CSc.

Uznesenie č.9 :
Hlasovanie o zložení Vedeckej rady PrF UMB:
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0
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K bodu 4:
1. Ing. Julita Baboľová – tajomníčka PrF UMB
Menovaná oboznámila prítomných s obsahom Výročnej správy o hospodárení za rok
2012 kde uviedla výšku príjmov fakulty z dotácií ŠR na rok 2012, vlastných zdrojov ako
výnosy z Poplatkov za prijímacie konanie, Rigorózne konanie, Poplatky za vydanie dokladov
o štúdiu, Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, Školné za externé štúdium
a Finančné dary, Bežný

účet a výnosy z podnikateľskej činnosti. Taktiež oboznámila

prítomných s analýzou nákladov a stavom majetku. K otázke zvyšovaniu poplatkov podala
vysvetlenie, že poplatky za externé štúdium a poplatky za prijímacie konanie sú v rámci
UMB najvyššie a taktiež v rámci legislatívnej úpravy sú na strope.

2. JUDr. Júlia Ondrová, PhD. a JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Menovaní podali návrh, aby sa stanovil maximálny časový horizont pre výučbu denných
študentov počas dňa. Boli podané 2 návrhy úpravy.
1. návrh : 7,30 hod. – 16,45 hod.
2. návrh : 7,30 hod. – 18:20 hod.
Tieto návrhy boli podané z dôvodu, že sa pri dennom štúdiu stáva, že výučba sa končí aj
vo večerných hodinách a následne neostane študentom čas na prípravu na ďalší deň.
Hlasovaním bol zvolený návrh č. 2, nakoľko kvôli krátkemu času výučby v návrhu č.1 by
došlo k rozšíreniu výučby až do piatku. Bude potrebné podať žiadosť na vypracovanie nového
rozvrhu.
Uznesenie č.10 :
Hlasovanie o určení časového rozvrhu výučby denných študentov.
ZA:

5

PROTI:

2

ZDRŽALO SA:

1
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3. Dominik Čipka
Menovaný podal informáciu o možnosti získania certifikátu TOEIC pre študentov
anglického jazyka. Bolo by potrebné rozšíriť výučbu predmetu Právna angličtina, nakoľko je
podľa menovaného malý rozsah výučby, nakoľko je daný predmet možno absolvovať iba v 1.
a 2. ročníku. Získaním certifikátu by sa absolventi mohli lepšie uplatniť v oblasti obchodu.
JUDr. et Ing. Michal TUROŠÍK, PhD. položil otázku, či by bol daný projekt personálne
zvládnutý. JUDr. Ladislav Kováč, PhD.

uviedol, že schválenie takéhoto projektu je

v kompetencii Vedeckej rady PrF UMB, a že AS podá Vedeckej rade podnet.

K bodu 5:
Tajomníčka AS PrF UMB Bc. Eva Kapusniaková prečítala zápisnicu zo zasadnutia,
ktorá bola na mieste overená.
Predseda AS poďakoval prítomným za účasť, popriali veľa pracovných úspechov
a príjemné prežitie leta, pozval ich na nasledujúce riadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 1.
októbra 2013 o 13.00 hod. a zasadanie AS PrF UMB ukončili.
JUDr. Ladislav Kováč, PhD. v.r.
predseda AS PrF UMB

Za správnosť: Bc. Eva Kapusniaková
tajomníčka AS PrF UMB
V Banskej Bystrici dňa 10.06.2013
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