Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Akademický senát
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Právnickej fakulty UMB
konaného dňa 29. apríla 2019 o 11.00 hod. v miestnosti č. 224 Právnickej fakulty UMB

1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie návrhu rozpočtu pre rok 2019 a výročnej správy za rok 2018 PrF UMB

4.

Návrh dekana PrF UMB na vymenovanie nových členov Vedeckej rady PrF UMB

5.

Voľba zástupcu PrF UMB do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

6.

Prerokovanie návrhu na schválenie nových predmetov v študijných programoch

7.

Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov

8.

Rôzne

9.

Záver

Prítomní členovia Akademického senátu PrF UMB

Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. (do prerokovania 5. bodu programu)
Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Doc. JUDr. PhDr. Robert Jáger, PhD.
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Bc. Jakub Dzimko

Hostia:
Ing. Julita Baboľová, tajomníčka fakulty
Ospravedlnení: JUDr. Marian Ďurana, PhD., Bc. Vladimír Pavlík

K bodu 1. a 2. programu:
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Akademického senátu
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (ďalej len
„Akademický senát“ alebo „AS“) doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. privítal prítomných
členov Akademického senátu a otvoril riadne zasadanie Akademického senátu. Predseda AS
na základe prezenčnej listiny uviedol, že AS je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní členovia
v počte 7 členov. Predseda AS navrhol doplniť program zasadnutia Akademického senátu
o bod Prerokovanie Správy o činnosti Akademického senátu PrF UMB za rok 2018. O návrhu
programu Akademického senátu sa uskutočnilo verejné hlasovanie. Po hlasovaní predseda AS
vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 7
Počet platných hlasov: 7
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 7
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 1:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB schválil program riadneho zasadnutia
Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 29. apríla 2019 v znení:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie návrhu rozpočtu pre rok 2019 a výročnej správy za rok 2018 PrF UMB

4.

Návrh dekana PrF UMB na vymenovanie nových členov Vedeckej rady PrF UMB

5.

Voľba zástupcu PrF UMB do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

6.

Prerokovanie návrhu na schválenie nových povinne voliteľných predmetov
v odporúčaných študijných plánoch

7.

Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov

8.

Prerokovanie Správy o činnosti Akademického senátu PrF UMB za rok 2018

9.

Rôzne

10.

Záver

K bodu 3. programu:
Prerokovanie návrhu rozpočtu pre rok 2019 a výročnej správy za rok 2018 PrF UMB
Predseda AS prítomným členom oznámil, že vedenie PrF UMB predložilo na schválenie
návrh rozpočtu PrF UMB pre rok 2019 a výročnú správu PrF UMB za rok 2018, ktoré v mene
dekana PrF UMB stručne predstavila tajomníčka fakulty Ing. Julita Baboľová.
Po krátkej diskusii, v ktorej s otázkami vystúpili dr. Júdová, doc. Kubinec, doc. Jáger, Bc.
Dzimko, sa o návrhu uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po hlasovaní
predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 7
Počet platných hlasov: 7
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 7
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 2:
Akademický senát PrF UMB schvaľuje Rozpočet PrF UMB pre rok 2019 a schvaľuje
Výročnú správu PrF UMB za rok 2018.

K bodu 4. programu:
Návrh dekana PrF UMB na vymenovanie nových členov Vedeckej rady PrF UMB
Dekan PrF UMB navrhol a odôvodnil vymenovanie dvoch nových členov Vedeckej rady PrF
UMB, a to: gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. (interný člen) a Doc. JUDr.
Miroslava Štrkolca, PhD. (externý člen).
O návrhu dekana PrF UMB sa uskutočnilo tajné hlasovanie (§ 27 ods. 2 ZoVŠ). Po hlasovaní
predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:

Počet prítomných členov AS: 7
Počet platných hlasov: 7
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 7
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 3:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB schvaľuje návrh dekana PrF UMB na
vymenovanie gen. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. a Doc. JUDr. Miroslava
Štrkolca, PhD. do funkcie členov Vedeckej rady PrF UMB.

K bodu 5. programu:
Voľba zástupcu PrF UMB do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
Predseda AS oboznámil prítomných, že na základe oznámenia Rady vysokých škôl tomuto
zastupiteľskému a najvyššiemu orgánu samosprávy vysokých škôl k 31.5.2019 končí funkčné
obdobie, pričom podľa § 27 ods. 1 písm. k) ZoVŠ má každá fakulta právo delegovať svojho
zástupcu do Rady vysokých škôl pre funkčné obdobie od 1.6.2019 do 31.5.2023.
Funkciu zástupcu našej fakulty v končiacom funkčnom období zastával doc. JUDr. Branislav
Fridrich, PhD., ktorému predseda AS v mene fakulty poďakoval. Doc. Klátik navrhol do
funkcie zástupcu PrF UMB doc. JUDr. Martina Kubinca, PhD., pričom o tomto návrhu sa
uskutočnilo tajné hlasovanie (§ 27 ods. 2 ZoVŠ). Po hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky
tajného hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 7
Počet platných hlasov: 7
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 6
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 1
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné

uznesenie č. 4:
Akademický senát PrF zvolil za zástupcu PrF UMB v Rade vysokých škôl Slovenskej
republiky doc. JUDr. Martina Kubinca, PhD. a poveruje predsedu AS PrF UMB oznámiť
voľbu zástupcu PrF UMB Rade vysokých škôl SR.

K bodu 6. programu:
Prerokovanie návrhu na schválenie nových povinne voliteľných predmetov v
odporúčaných študijných plánoch
Predseda AS oboznámil prítomných, že dekan fakulty, predložil na prerokovanie
v Akademickom senáte návrh nových predmetov v odporúčaných študijných plánoch
bakalárskeho stupňa štúdia - povinne voliteľný predmet: Právny poriadok v Československu
po roku 1945 a o výberový predmet: Klinika ľudských práv, pričom k obom predmetom boli
predložené písomné odôvodnenia a ich informačné listy. Po následnej diskusii (doc.
Gandžalová sa ospravedlnila z ďalšej účasti na zasadnutí), v ktorej vystúpili doc. Jáger, dr.
Júdová s odôvodnením oboch predmetov a doc. Klátik sa o návrhu uskutočnilo verejné
hlasovanie Akademického senátu. Po hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania
nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 6
Počet platných hlasov: 6
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 6
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 5:
Akademický senát PrF UMB prerokoval návrh dekana PrF UMB na doplnenie nových
predmetov do študijných programov Právo, študijný odbor 3.4.1 právo v I. stupni štúdia (Bc.),
v dennej

i externej

forme,

a to

o povinne

voliteľný

predmet:

Právny

v Československu po roku 1945 a o výberový predmet: Klinika ľudských práv.

poriadok

K bodu 7. programu:
Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov
Predseda AS oboznámil prítomných, že dekan fakulty, v zastúpení poverenou prodekankou
pre štúdium, predložil na prerokovanie v Akademickom senáte PrF UMB návrh
odporúčaných študijných plánov. V následnej diskusii vystúpil doc. Klátik s požiadavkou na
zmenu dotácie predmetu Základy trestného práva v bakalárskom stupni štúdia na 2/0
a zvýšením počtu kreditov na 4 a s požiadavkou na zvýšenie počtu kreditov pre povinné
predmety trestné právo hmotné a procesné v magisterskom stupni štúdia na 6 kreditov.
V diskusii ďalej vystúpili doc. Kubinec, dr. Júdová, dr. Barancová, Bc. Dzimko a následne sa
o návrhu uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po hlasovaní predseda AS
vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 6
Počet platných hlasov: 6
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 6
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 6:
Akademický senát UMB Banská Bystrica prerokoval návrh odporúčaných študijných plánov v
rámci študijných programov Právo, študijný odbor 3.4.1 právo
a) pre I. stupeň štúdia (Bc.), v dennej a externej forme;
b) pre II. stupeň štúdia (Mgr.), v dennej a externej forme.

K bodu 8. programu:
Prerokovanie Správy o činnosti Akademického senátu PrF UMB za rok 2018
Predseda AS oboznámil prítomných s návrhom Správy o činnosti Akademického senátu PrF
UMB. Po následnej diskusii sa o návrhu uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického
senátu. Po hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:

Počet prítomných členov AS: 6
Počet platných hlasov: 6
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 6
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 7:
Akademický senát PrF UMB Banská Bystrica prerokoval a schválil Správu o činnosti
Akademického senátu PrF UMB za rok 2018 a poveruje predsedu AS jej zverejnením na
úradnej tabule AS PrF UMB a na webovej stránke fakulty.

K bodu 9. a 10. programu:
Rôzne a záver
Predseda AS vyzval prítomných členov na prípadné návrhy do diskusie, resp. námietky
k prijatým uzneseniam. Keďže nikto z prítomných žiadne návrhy, resp. námietky neuviedol,
predseda AS poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 12.15 hod. ukončil zasadnutie
Akademického senátu PrF UMB.
V Banskej Bystrici, dňa 29. apríla 2019

Doc. JUDr. Martin KUBINEC, PhD.
predseda AS PrF UMB
Overovatelia:
doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD.
JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD.

