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ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Právnickej fakulty UMB, ktoré sa
konalo dňa 5. júna 2012

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie základných dokumentov AS PrF UMB
3. Doplňujúce voľby do AS UMB
4. Rôzne
5. Záver

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Dominik Čipka
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K bodu 1:
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UMB („ďalej len Akademický
senát, AS“) privítal

prítomnú Ing. Julitu Baboľovú, tajomníčku PrF UMB, členov AS

a otvoril riadne zasadnutie AS. Zároveň ospravedlnil neúčasť dekana Prof. JUDr. Stanislava
Mráza, CSc. a prodekanov JUDr. Pavla Kyptu, PhD. a Doc. JUDr. Jána Cupera, CSc.
Predseda AS konštatoval, že Akademický senát je uznášaniaschopný a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Členovia AS jednomyseľne schválili program
zasadnutia AS.
Uznesenie č. 1:
Akademický senát PrF UMB schválil program riadneho zasadnutia AS nasledovne:
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

K bodu 2:
Predseda AS prítomných oboznámil, že medzi základné dokumenty AS patria
Rokovací poriadok AS, Zásady volieb a Disciplinárny poriadok, a nakoľko sú už staršieho
dáta, je potreba ich upraviť podľa platnej právnej normy. Predseda AS navrhol, aby jednotliví
senátori spripomienkovali dané dokumenty a zadelili sa k nim.
Následne predseda otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili 3 prítomní:
JUDr. Monika Némethová, PhD. uviedla, že na predložených dokumentoch chýbajú
dátumy a podpisy a je potrebné ich skompletizovať.
JUDr. Ladislav Kováč, PhD. poznamenal, že by bolo dobré sa rozdeliť po 2
spracovateľoch na dokument. Následne sa členovia prihlásili na spracovanie jednotlivých
dokumentov takto:
Rokovací poriadok AS: JUDr. Martin Kubinec, PhD. , JUDr. et. Ing. Michal Turošík, PhD.
Disciplinárny poriadok: JUDr. Monika Némethová, PhD. , JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Zásady volieb:

JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. , JUDr. Ladislav Kováč, PhD.

JUDr. Martin Kubinec, PhD. položil otázku, či sa AS spravuje len týmito 3
dokumentmi, či ich nie je viac. JUDr. et. Ing. Michal Turošík uviedol, že aj ostatné fakulty sa
spravujú tými štatútmi a tak ich uvádza aj zákon. Ďalej prítomných oboznámil, že na web
stránke fakulty sa v záložke AS PrF UMB nachádzajú tieto základné dokumenty a následne sa
tam budú zverejňovať aj zápisnice zo zasadnutí.
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Uznesenie č. 2:
Akademický senát PrF UMB schválil prerozdelenie základných dokumentov na
spripomienkovanie do nasledujúceho zasadnutia nasledovne:
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

K bodu 3:
Predseda oboznámil členov, že v Akademickom senáte UMB skončila platnosť
mandátu 3 senátorom za študentskú časť, nakoľko ukončili štúdium na PrF UMB a je nutné
v čo najkratšom čase uskutočniť voľby na obsadeniu uvoľnených mandátov. Pri splnení
daných lehôt by bol najbližší termín o mesiac, čo však nie je možné uskutočniť vzhľadom na
koniec akademického roka 2011/2012. Predseda uviedol, aby boli doplňujúce voľby do AS
UMB za študentskú časť vyhlásené na najbližšom zasadaní AS PrF UMB, čiže na začiatku
zimného semestra akademického roka 2012/2013.
Následne predseda otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili 3 prítomní:
JUDr. et. Ing. Michal Turošík, PhD. poznamenal, že neobsadenie voľných mandátov
môže v AS UMB spôsobiť ten problém, že nebude uznášaniaschopný, čo už bolo na
poslednom zasadnutí vytknuté zástupcom PrF UMB, nakoľko študentská časť AS UMB
nebola uznášaniaschopná na voľbu zástupcu do Rady vysokých škôl. Predseda AS UMB
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

zaviazal PrF UMB, aby obsadili mandáty najneskôr do

polovice októbra 2012. Diskutujúci vyzval študentskú časť AS, aby si naštudovali právnu
úpravu volieb do AS UMB a aby tieto voľby boli hlavne ich prioritou.
Uznesenie č.3 :
Akademický senát PrF UMB schválil termín začiatok akademického roka 2012/2013
na uskutočnenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UMB nasledovne :
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0
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K bodu 4:
1. Ing. Julita Baboľová – tajomníčka PrF UMB
Rozpočet PrF UMB 2012
V rámci časti „rôzne“ vystúpila tajomníčka PrF UMB Ing. Julita Baboľová, aby
oboznámila členov AS s Rozpočtom PrF UMB pre rok 2012, ktorý bol schválený v mesiaci
Apríl 2012. Prvou časťou boli dotácie zo štátneho rozpočtu 2012, kde sú zahrnuté mzdové
prostriedky, motivačné štipendiá, sociálne štipendiá a financie na bežné výdavky. V ďalšej
časti rozviedla, aké sú odhadované finančné potreby pre tento rok, a že sú približne rovnaké
ako v predchádzajúcom, a aké je prerozdelenie týchto prostriedkov. K predpokladaným
príjmom uviedla, že aktuálne sa ešte vyberajú poplatky za prijímacie konanie uchádzačov
o štúdium a v letných mesiacoch to budú poplatky za externé štúdium a poplatky za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Ďalej uviedla, že zabezpečí materiály a štatistiky
o hospodárení PrF UMB za minulý rok a taktiež dá k dispozícii Rozpočet PrF UMB pre
aktuálny rok.
Následne predseda AS otvoril diskusiu do ktorej sa zapojili 2 prítomní:
JUDr. et. Ing. Michal Turošík, PhD. požiadal, či by bolo možné zabezpečiť rozbory
účtovníctva fakulty za minulý rok, aby členovia boli oboznámení o konkrétnych príjmoch
a výdavkoch fakulty. Ing. Baboľová uviedla, že predsedovi doručí uvedené rozbory
a vypracuje orientačnú správu o doterajších príjmoch fakulty v roku 2012 a aké sú
odhadované príjmy na tento rok.
JUDr. Ladislav Kováč, PhD. položil otázku ohľadom príjmov z vedeckej, výskumnej
a publikačnej činnosti a aké sú výdavky za interných doktorantov.
Ing. Baboľová uviedla, že rozbor v tejto oblasti je uvedený v Správe o činnosti vo
vede a výskume , ktoré zabezpečuje pani Lihanová a že následne dodá rozbory o podieľaní sa
PrF UMB na príjmoch UMB v porovnaní s inými fakultami.
Predseda poďakoval tajomníčke PrF UMB Ing. Julite Baboľovej za podané informácie
a jej účasť na zasadnutí.
2. JUDr. Ladislav Kováč, PhD. – predseda AS PrF UMB
Účasť na zasadnutí Akademického senátu UMB
Predseda AS a podpredseda AS z titulu svojich funkcií boli pozvaní a zúčastnili sa
zasadnutie AS UMB. Prítomných informoval o predchádzajúcich problémoch týkajúcich sa
PrF UMB, ktoré boli prerokúvané v AS UMB. AS UMB ponúkol spoluprácu s AS PrF UMB,
predseda AS UMB RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. prijal pozvanie sa zúčastniť zasadaní AS
PrF UMB. Ďalej poznamenal, že do budúcna by bolo vhodné, ak by sa člen AS PrF stal aj
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členom AS UMB, aby spolupráca bola flexibilnejšia. A na zasadanie AS budú pozývaní aj
členovia AS UMB za PrF UMB.
Následne predseda AS otvoril diskusiu do ktorej sa zapojil 1 prítomný:
Bc. Vlastimil Satury sa dotazoval, či by sa členovia AS UMB mohli zúčastňovať zasadaní
AS, kvôli vzájomnému sa informovaniu. JUDr. Ladislav Kováč, PhD. uviedol, že všetci
senátori AS UMB za PrF UMB budú pozývaní na zasadania pre zlepšenie spolupráce.

3. JUDr. et. Ing. Michal Turošík, PhD. – podpredseda AS PrF UMB
Akreditácia PrF UMB
JUDr. et. Ing. Michal Turošík, PhD. sa zaoberal témou nadchádzajúce akreditácie.
Konkrétne či sa senát AS bude zaoberať touto témou a čí ma vplyv na prípravu a priebeh.
Prítomných informoval o činnosti Ekonomickej fakulty UMB v tejto oblasti, o ich
vypracovaní plánu príprav, kde si stanovujú ciele na nadchádzajúce obdobie a štatistiky na
zlepšenie. Navrhol, že by bolo vhodné sa takýmto spôsobom zapájať do príprav a tým zlepšiť
podmienky a stav fakulty.
Následne predseda AS otvoril diskusiu do ktorej sa zapojili 2 prítomní:
JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. uviedla, že podľa jej názoru by bolo vhodné aby sa
AS zaoberal touto problematikou. Položila otázku, že ako môže ovplyvniť AS svojou
činnosťou prípravu a priebeh akreditácie, kde na jej otázku zareagoval diskutujúci, že aj
napriek tomu že uznesenie AS majú odporúčací charakter, tak by sa AS mal zaoberať touto
problematikou.
JUDr. Martin Kubinec, PhD. vyjadril názor, že AS ako orgán akademickej
samosprávy fakulty by mohol požadovať od vedenia fakulty podanie správy o začatí
a priebehu príprav na získanie akreditácie.
Uznesenie č.4 :
Akademický senát PrF UMB schválil aby bolo vedenie fakulty požiadané o podanie
informácii o nadchádzajúcej akreditácii (termín do októbra 2012) nasledovne :
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0
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Uznesenie č.5 :
Akademický senát PrF UMB schválil uznesenia prijaté na riadnom zasadaní AS PrF
5. júna 2012 nasledovne :
ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

K bodu 5:
Predseda spolu s podpredsedom AS poďakovali prítomným za účasť, popriali veľa
pracovných úspechov, pozval ich na nasledujúce riadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4.
septembra 2012 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 08.06.2012
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