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Zápisnica
z mimoriadneho rokovania Akademického senátu Právnickej fakulty UMB
konaného v dňoch 21. až 23. marca 2020 v elektronickej forme – per rollam
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Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
JUDr. Marián Ďurana, PhD.
JUDr. Elena Júdová, PhD.
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Bc. Simona Smolková
Jenifer Jamborová
Dominika Soľavová
Akademický senát PrF UMB uznesením č. 4 zo dňa 2. marca 2020 vyhlásil voľby do
Akademického senátu PrF UMB pre funkčné obdobie 2020 – 2024, ktoré sa majú
uskutočniť dňa 30.3.2020 v čase od 10.00 do 14.00 hod.
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (ďalej len
„Akademický senát“ alebo „AS“) doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., vzhľadom na súčasnú
epidemiologickú situáciu, vyhlásený núdzový stav a prísne karanténne opatrenia, týkajúce sa
aj Právnickej fakulty UMB, e-mailom navrhol Akademickému senátu mimoriadne rokovanie,
ktoré sa s ohľadom na vyššie uvedené uskutočnilo v elektronickej forme. Dôvodom tejto
formy rokovania AS je praktické vylúčenie zasadnutia AS za osobnej (fyzickej) účasti jeho
členov, a to z dôvodu štátom a Univerzitou Mateja Bela nariadenej karantény pre mimoriadne
zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s CoVID-19.

So zreteľom na uvedené bol AS PrF UMB nútený prijať mimoriadne opatrenia v mimoriadnej
situácii, ktorú nemohol predpokladať a súčasne vyriešiť inak, než týmto spôsobom.
Preto s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie AS PrF UMB v ďalšom funkčnom období pri
rešpektovaní tajnosti výkonu volebného práva, po konzultácii o technickom riešení vykonania
volieb v elektronickej forme s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB (UAKOM)
prerokoval zmenu v spôsobe vykonania volieb prostredníctvom systému AIS (Akademický
informačný systém).

Predmetom rokovania AS preto boli:
1. Doplnenie Zásad volieb do Akademického senátu PrF UMB zo dňa 13.11.2012;
2. Zmena spôsobu volieb do AS, vyhlásených na deň 30.3.2020.
V rámci elektronickej komunikácie (e-mailom zo dňa 19. marca 2020) boli členom AS
predložené návrhy uznesení, ktorých predmetom bolo:
1. Uznesenie č. 1, ktorým sa dopĺňajú Zásady volieb do AS PrF UMB o čl. VIIIa, a
2. Uznesenie č. 2, ktorým sa zmení uznesenie AS č. 4 zo dňa 2.3.2020 v časti
o spôsobe vykonania volieb do AS.
K návrhom uznesení predsedu AS vzniesli pripomienky JUDr. Elena Júdová, PhD., Bc. Jakub
Dzimko a po ich zapracovaní dal predseda AS elektronicky (e-mailom) hlasovať
o predložených návrhoch.
Uznesenie č. 1:
Počet členov AS celkom: 10
Počet hlasujúcich členov AS: 10
Počet platných hlasov: 10
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 10
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo jednomyseľne prijaté

nasledovné
uznesenie č. 1:
Akademický senát PrF UMB schvaľuje doplnenie Zásad volieb do Akademického senátu
PrF UMB zo dňa 13.11.2012 o čl. VIIIa v nasledovnom znení:

Článok VIIIa
PRIEBEH VOLIEB V ELEKTRONICKEJ FORME
1. Voľby do Akademického senátu PrF UMB sa môžu, za mimoriadnych okolností (napr. živelná
pohroma, vojnový, výnimočný, alebo núdzový stav, epidémia a iné okolnosti vis maior), ktoré
neumožňujú alebo mimoriadne sťažujú konanie volieb podľa čl. VIII týchto Zásad, uskutočniť aj
v elektronickej forme, a to výlučne prostredníctvom systému AIS (Akademický informačný
systém). Vykonanie volieb v elektronickej forme sa môže uskutočniť za predpokladu, že tento
spôsob priebehu volieb schváli Akademický senát PrF UMB najmenej trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých členov senátu.
2. Každý oprávnený volič v prípade volieb v elektronickej forme hlasuje osobne prostredníctvom
AIS tak, že na elektronickom hlasovacom lístku označí kandidáta (kandidátov), za ktorého
(ktorých) hlasuje.
3. Členovia študentskej časti akademickej obce fakulty budú mať v systéme AIS k
dispozícii elektronický hlasovací lístok s menami kandidátov z ich radov.
4. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty budú mať v systéme AIS k dispozícii
elektronický hlasovací lístok s menami kandidátov z ich radov.
5. Na elektronickom hlasovacom lístku možno označiť najviac toľko kandidátov, aký je stanovený
počet miest v Akademickom senáte PrF UMB, prislúchajúcich zástupcom jednotlivých častí
akademickej obce fakulty. Volič, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
označí na elektronickom hlasovacom lístku najmenej 1 kandidáta a najviac 7 kandidátov z radov
členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Volič, ktorý je členom študentskej časti
akademickej obce fakulty označí na elektronickom hlasovacom lístku najmenej 1 kandidáta a
najviac 4 kandidátov z radov členov študentskej časti akademickej obce fakulty.
6. Každý volič môže použiť na hlasovanie jeden elektronický hlasovací lístok, ktorý bude mať
k dispozícii v systéme AIS.
7. V prípade, že elektronický hlasovací lístok je upravený iným ako určeným spôsobom, je
neplatný.

8. Systém AIS umožní hlasovanie v elektronickej forme výlučne v čase, ktorý bol Akademickým
senátom PrF UMB určený pre konanie volieb.
9. Priebeh volieb v elektronickej forme prebehne pod dohľadom Volebnej a mandátovej komisie,
ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti. Elektronický hlasovací lístok umožní jeho odoslanie
len za predpokladu jeho anonymizácie zo strany voliča, pričom k menu voliča nebudú mať prístup
ani členovia Volebnej a mandátovej komisie.
10. Ostatné ustanovenia týchto Zásad volieb sa pre priebeh volieb v elektronickej forme použijú
primerane.

Uznesenie č. 2:
Počet členov AS celkom: 10
Počet hlasujúcich členov AS: 10
Počet platných hlasov: 10
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 10
Počet hlasov PROTI prijatiu uznesenia: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo jednomyseľne prijaté
nasledovné
uznesenie č. 2:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB mení uznesenie č. 4 zo zasadnutia
Akademického senátu PrF UMB zo dňa 2. marca 2020 tak, že uznesenie č. 4 znie:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB vyhlasuje voľby do Akademického senátu PrF
UMB pre funkčné obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré sa uskutočnia dňa 30. marca 2020
(pondelok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. v elektronickej forme prostredníctvom
Akademického informačného systému (AIS) za podmienok a spôsobom, ktoré zverejní
Volebná a mandátová komisia na web stránke PrF UMB.
V súlade s prijatými uzneseniami Volebná a mandátová komisia bezodkladne zabezpečí
zverejnenie oznámenia o zmene spôsobu vykonania volieb do AS na web stránke
fakulty, spolu s podrobným poučením a vysvetlením ako hlasovať vo voľbách do AS PrF
UMB v elektronickej forme.

Okrem toho predseda AS informuje akademickú obec PrF UMB, že vzhľadom na skutočnosť,
že JUDr. Katarína Ševcová, PhD. ako členka Volebnej a mandátovej komisie, bola
registrovaná ako kandidát vo voľbách do AS PrF UMB, nastupuje na jej miesto náhradník –
JUDr. Juraj Takáč, PhD., schválený AS PrF UMB dňa 2. marca 2020.
V Banskej Bystrici, dňa 23. marca 2020

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

