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

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Právnickej fakulty UMB
konaného dňa 10. júna o 9.30 hod. v miestnosti č. 224 Právnickej fakulty UMB

1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov v doktorandskom študijnom
programe 3.4.4. správne právo

4.

Prerokovanie návrhu na schválenie nových predmetov v odporúčaných študijných
programoch v odbore 3.4.1. právo

5.

Prerokovanie návrhu na úpravu odporúčaných študijných plánov: Finančné právo –
osobitná časť v magisterskom stupni štúdia

6.

Schválenie podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
fakultou predložené dekanom: Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre
akademický rok 2020/2021 pre študijné programy uskutočňované Právnickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

7.

Rôzne

8.

Záver

Prítomní členovia Akademického senátu PrF UMB
Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
JUDr. Elena Júdová, PhD.
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Bc. Jakub Dzimko
Ospravedlnený: Doc. JUDr. PhDr. Robert Jáger, 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 mimoriadne zasadnutie Akademického senátu.
Predseda AS na základe prezenčnej listiny uviedol, že AS je uznášaniaschopný, keďže sú
prítomní členovia v počte 7 členov.
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 mimoriadneho zasadnutia
Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 10. júna 2019 v znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB
3. Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov v študijnom programe 3.4.4.
správne právo
4. Prerokovanie návrhu na schválenie nových predmetov v odporúčaných študijných
programoch v odbore 3.4.1. právo
5. Prerokovanie návrhu na úpravu odporúčaných študijných plánov: Finančné právo –
osobitná časť v magisterskom stupni štúdia
6. Schválenie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
fakultou predložené dekanom: Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre
akademický rok 2020/2021 pre študijné programy uskutočňované Právnickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

7. Rôzne
8. Záver

K bodu 3. programu:
Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov v študijnom programe 3.4.4.
správne právo
Predseda AS prítomným členom oznámil, že vedenie PrF UMB predložilo na prerokovanie
AS PrF UMB návrh odporúčaných študijných plánov v študijnom programe 3.4.4. správne
právo.
O návrhu sa 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 prerokoval návrh odporúčaných študijných plánov v
doktorandskom študijnom programe 3.4.4. správne právo a odporúča Vedeckej rade PrF
UMB schváliť ich v prerokovanom znení.

K bodu 4. programu:
Prerokovanie návrhu na schválenie nových predmetov v odporúčaných študijných
programoch v odbore 3.4.1. právo
Predseda AS prítomným členom oznámil, že vedenie PrF UMB predložilo na prerokovanie
AS PrF UMB návrh na schválenie nových výberových predmetov v odporúčaných študijných
plánoch v študijnom programe 3.4.1. právo v magisterskom a bakalárskom stupni štúdia.

O návrhu sa 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. 3:
Akademický senát PrF UMB prerokoval návrh na schválenie nových výberových predmetov:
American School of Law I., American School of Law II., American School of Law III.,
American School of Law IV., American School of Law V., American School of Law VI.,
American School of Law VII., American School of Law VIII., American School of Law IX.,
American School of Law X., American School of Law XI., American School of Law XII. v
odporúčaných študijných plánoch v študijnom programe 3.4.1. právo a odporúča Vedeckej
rade PrF UMB schváliť ich v prerokovanom znení.

K bodu 5. programu:
Prerokovanie návrhu na úpravu odporúčaných študijných plánov: Finančné právo –
osobitná časť v magisterskom stupni štúdia
Predseda AS prítomným členom oznámil, že vedenie PrF UMB predložilo na prerokovanie
AS PrF UMB návrh na úpravu v odporúčaných študijných plánoch v študijnom programe
3.4.1. právo v magisterskom stupni štúdia, ktorá sa týka povinného predmetu Finančné právo
– osobitná časť v dennej forme štúdia v rozsahu doplnenia jednej hodiny cvičení týždenne.
O návrhu sa 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. 4:
Akademický senát PrF UMB prerokoval návrh na úpravu v odporúčaných študijných plánoch
v študijnom programe 3.4.1. právo v magisterskom stupni štúdia, ktorá sa týka povinného
predmetu Finančné právo – osobitná časť v dennej forme štúdia v rozsahu doplnenia jednej
hodiny cvičení týždenne a odporúča Vedeckej rade PrF UMB schváliť ich v prerokovanom
znení.

K bodu 6. programu:
Schválenie podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
fakultou predložené dekanom: Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre
akademický rok 2020/2021 pre študijné programy uskutočňované Právnickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Predseda AS oboznámil prítomných, že dekan fakulty predložil na schválenie podmienky
prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou v dokumente s názvom:
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre akademický rok 2020/2021 pre študijné
programy uskutočňované Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po
krátkej diskusii 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. 5:
Akademický senát PrF UMB schvaľuje Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre
akademický rok 2020/2021 pre študijné programy uskutočňované Právnickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v znení, predloženom dekanom PrF UMB.

K bodu 7. a 8. 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 9.45 hod. ukončil mimoriadne
zasadnutie Akademického senátu PrF UMB.
V Banskej Bystrici, dňa 10. júna 2019

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

