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
dňa 19. júna 2020 v elektronickej forme – v aplikácii MS Teams od 15.00 hod.
Prítomní členovia Akademického senátu PrF UMB
Doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
JUDr. Marián Ďurana, PhD.
JUDr. Elena Júdová, PhD.
JUDr. Miloš Maďar, PhD. LLM.
Mgr. Dominika Kubošiová
Mgr. Michal Úradník
Jenifer Jamborová
Mária Jeremiášová
Hostia: Ing. Julita Baboľová, tajomníčka fakulty
Navrhovaný program zasadnutia AS PrF UMB:

1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení PrF UMB za rok 2019

4.

Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu PrF UMB na rok 2020

5.

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku PrF UMB

6.

Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na PrF UMB na
akademický rok 2021/2022

7.

Prerokovanie

návrhu

nových

povinne

voliteľných

a výberových

predmetov

v odporúčaných študijných plánoch v študijnom odbore právo - študijných
programoch druhého a tretieho stupňa
8.

Rôzne

9.

Záver

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 10 členov (dr. Maďar sa rokovania zúčastnil od bodu 4).
V úvode predseda AS súčasne konštatoval, že členovia AS obdržali písomné materiály na
rokovanie AS v elektronickej forme a členovia AS uviedli, že sa s nimi riadne oboznámili.
Predseda AS navrhol schváliť program mimoriadneho zasadnutia v zmysle písomnej
pozvánky. Po hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných 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 prijaté nasledovné
uznesenie č. 1:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia
Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 19. júna 2020 v znení:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení PrF UMB za rok 2019

4.

Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu PrF UMB na rok 2020

5.

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku PrF UMB

6.

Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na PrF UMB na
akademický rok 2021/2022

7.

Prerokovanie

návrhu

nových

povinne

voliteľných

a výberových

predmetov

v odporúčaných študijných plánoch v študijnom odbore právo - študijných
programoch druhého a tretieho stupňa na PrF UMB
8.

Rôzne

9.

Záver

K bodu 3. programu:
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení PrF UMB za rok 2019
Predseda AS prítomných členov informoval, že dekan PrF UMB predložil, v zastúpení Ing.
Julitou Baboľovou, tajomníčkou fakulty, na prerokovanie a schválenie AS PrF UMB Výročnú
správu o hospodárení PrF UMB za rok 2019. V rámci diskusie k nej vystúpili Ing. Julita
Baboľová, doc. Kubinec, dr. Júdová, dr. Baraník, doc. Gandžalová, dr. Ďurana.
O návrhu na jej schválenie sa uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po
hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných 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 prijaté nasledovné
uznesenie č. 2:
Akademický senát PrF UMB prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení PrF UMB
za rok 2019.

K bodu 4. programu:
Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu PrF UMB na rok 2020
Predseda AS prítomných členov informoval, že dekan PrF UMB predložil, v zastúpení Ing.
Julitou Baboľovou, tajomníčkou fakulty, na prerokovanie a schválenie AS PrF UMB Návrh
rozpočtu PrF UMB na rok 2020. V rámci diskusie k návrhu vystúpili Ing. Baboľová, doc.
Kubinec, dr. Júdová, dr. Baraník, doc. Gandžalová, dr. Ďurana, dr. Maďar, ktorý sa zúčastnil
zasadnutia AS od tohto bodu programu.
Členovia AS vyjadrili plošne výhrady k výške dotácie z univerzitného rozpočtu, ktorá
postačuje len na cca 2/3 mzdových potrieb fakulty v roku 2020, pričom zostatok mzdových
a prevádzkových potrieb je fakulta dlhodobo nútená financovať výlučne z vlastných zdrojov.
O návrhu na jeho schválenie sa uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po
hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 11
Počet platných hlasov: 11
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 11
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 a schválil Návrh rozpočtu PrF UMB na rok 2020.

K bodu 5. programu:
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku PrF UMB
Predseda AS prítomných členov oboznámil s návrhom dekana na schválenie Dodatku č. 3
k Organizačnému poriadku PrF UMB, ktorý predseda AS spoločne s Ing. Baboľovou
odôvodnil.
O návrhu Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku sa uskutočnilo verejné hlasovanie

Akademického senátu. Po hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 11
Počet platných hlasov: 11
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 11
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 a schválil Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku
PrF UMB s tým, že tento nadobúda platnosť a účinnosť od 1. júla 2020 a je prílohou č. 1
k tejto zápisnici.

K bodu 6. programu:
Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na PrF UMB na
akademický rok 2021/2022
Predseda AS prítomným členom Akademického senátu predstavil návrh vedenia PrF UMB
na prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na PrF UMB na
akademický rok 2021/2022.
O návrhu na jeho schválenie sa uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po
hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 11
Počet platných hlasov: 11
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 11
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 a schválil Ďalšie podmienky prijatia na štúdium na
PrF UMB na akademický rok 2021/2022 v znení, v ktorom boli predložené na zasadnutie AS
PrF UMB.

K bodu 7. programu:
Prerokovanie

návrhu

nových

povinne

voliteľných

a výberových

predmetov

v odporúčaných študijných plánoch v študijnom odbore právo - študijných programoch
druhého a tretieho stupňa na PrF UMB
Predseda AS prítomným členom oznámil, že vedenie PrF UMB predložilo na prerokovanie
AS PrF UMB návrh na doplnenie nových povinne voliteľných a výberových predmetov
v študijnom odbore právo a v študijných programoch 2. a 3. stupňa štúdia.
O návrhu sa uskutočnilo verejné hlasovanie Akademického senátu. Po hlasovaní predseda AS
vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Počet prítomných členov AS: 11
Počet platných hlasov: 11
Počet hlasov ZA prijatie uznesenia: 11
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 PrF UMB prerokoval návrh na doplnenie odporúčaných študijných plánov
v študijnom odbore Právo:
a) v II. stupni štúdia (Mgr.), v dennej i externej forme, o povinne voliteľné predmety:
1. Daňové právo v teórii a praxi
2. Európske daňové právo I
3. Európske daňové právo II
4. Kriminálne spravodajstvo

b) v II. stupni štúdia (Mgr.), v dennej i externej forme, o výberové predmety:
1. Trestné právo Európskej únie
2. Klinika mediálneho práva
c) v študijnom programe 3. stupňa Trestné právo v dennej i externej forme, o povinne
voliteľný predmet:
Trestnoprávne aspekty kriminálneho spravodajstva
d) v študijnom programe 3. stupňa Obchodné a finančné právo v dennej i externej forme,
o povinne voliteľné predmety:
Európske menové právo
Právne aspekty hospodárenia subjektov verejnej správy,
na PrF UMB a odporúča Vedeckej rade PrF UMB schváliť ho v prerokovanom znení.

K bodu 8. a 9. 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 16.40 hod. ukončil mimoriadne
zasadnutie Akademického senátu PrF UMB.
V Banskej Bystrici, dňa 19. júna 2020

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

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 4:

Dodatok č. 3
k Organizačnému poriadku PrF UMB v Banskej Bystrici
I.
Organizačný poriadok PrF UMB schválený Akademickým senátom PrF UMB dňa
10.10.2017 sa mení a dopĺňa takto:
II.
Článok 2 ods. 1 sa mení v nasledovnom znení:
1)

DEKANÁT

Dekan PrF ( ďalej len dekan):
Sekretariát dekana
Prodekan pre pedagogickú činnosť:
Referát pedagogickej činnosti
Prodekan pre vedu a výskum:
Referát vedy a výskumu
Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu:
Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu
Referát pre medzinárodné vzťahy
Tajomník pre oblasť hospodársko-správnu, ekonomickú, miezd a ľudských zdrojov:
Referát ekonomických činností
Referát podateľne a pokladne
Referát informačných a komunikačných technológií
Referát správy majetku, prevádzky a skladových činností:
Údržbárske činnosti
Informátorské a vrátnické činnosti
Upratovačské činnosti
III.
Článok 7 sa mení v nasledovnom znení:
Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu.
Toto znenie sa prenáša aj do článku 4 odst.3 písm. c).

IV.
Článok 20 sa ruší pôvodné znenie a nové znenie je :
Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu
Referát pre rozvoj, kvalitu a marketingovú komunikáciu pôsobí v oblasti organizácie,
rozvoja, riadenia PrF UMB a jej propagácie, organizuje a koordinuje styk PrF UMB s
verejnosťou a s externým prostredím. Metodicky ho riadi prodekan pre medzinárodné vzťahy,
rozvoj a marketingovú komunikáciu.
V rámci svojej pôsobnosti:
1) vypracúva návrhy na zloženie a štruktúru PrF UMB a jej útvarov a pripravuje potrebné

podkladové materiály,
2) vypracúva návrhy vnútorných predpisov PrF UMB, resp. ich zmien,
3) organizuje propagačnú činnosť PrF UMB,
4) vedie agendu, koordinuje a pripravuje podklady na rokovanie komisie pre rozvoj,
5) vedie agendu, koordinuje a pripravuje podklady na rokovanie komisie pre marketingovú
komunikáciu,
6) poskytuje informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.,
7) iniciuje a koordinuje študentské aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov, rozvoja,
marketingovej komunikácie PrF UMB,
8) eviduje zmluvy o medzinárodnej spolupráci a iné dohody a memorandá o spolupráci PrF
UMB s externým prostredím,
9) pravidelne aktualizuje webovú stránku PrF UMB o nové informácie zo svojej oblasti,
10)
zabezpečuje marketingovú komunikáciu PrF UMB s tretími stranami,
11) vedie agendu, koordinuje a pripravuje podklady pre činnosť Ústavu klinického
vzdelávania,
12) vedie agendu, koordinuje a pripravuje podklady pre činnosť fakultného zástupcu
kvality,
13) zabezpečuje koordináciu fakultných príspevkov pre univerzitný časopis Spravodajca,
14) zabezpečuje koordináciu príspevkov do fakultného periodika Eventa Facultatis,
15) vedie agendu prislúchajúcu k Alumni klubu PrF UMB,
16) spravuje a zodpovedá za aktivity na sociálnych sieťach PrF UMB,
17) plní pokyny prodekana pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú
komunikáciu.
Vytvára sa Článok 20 v nasledovnom znení :
Referát pre medzinárodné vzťahy
Referát pre medzinárodné vzťahy pôsobí v oblasti organizácie, rozvoja, riadenia PrF
UMB a koordinácie styku PrF UMB a jej pracovníkov s akademickými a vedeckými
inštitúciami v zahraničí a organizuje spoluprácu s týmito inštitúciami. Metodicky ho riadi
prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu.
V rámci svojej pôsobnosti:
1) vypracúva návrhy na zloženie a štruktúru PrF UMB a jej útvarov a pripravuje
potrebné podkladové materiály,
2) vypracúva návrhy vnútorných predpisov PrF UMB, resp. ich zmien,
3) v spolupráci s príslušnými orgánmi UMB plánuje, realizuje a vyhodnocuje
zahraničné styky fakulty i jednotlivcov, koordinuje vedeckú spoluprácu s fakultami a
vedeckými inštitúciami v zahraničí,
4) vedie agendu, koordinuje a pripravuje podklady na rokovanie komisie pre
medzinárodné vzťahy,
5) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu so vstupnými formalitami
zahraničných lektorov, učiteľov a zahraničných študentov podľa požiadaviek MS SR,
6) koordinuje a organizačne zabezpečuje všetky druhy pobytov zahraničných
účastníkov pôsobiacich vo vzdelávacom a vedeckovýskumnom procese na PrF UMB,
7) zabezpečuje výkon agendy zahraničných pracovných ciest,
8) poskytuje informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.,
9) iniciuje študentské aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov,
10) eviduje zmluvy o medzinárodnej spolupráci,

11) vedie databázu mobilít študentov a pedagógov,
12) pravidelne aktualizuje webovú stránku PrF UMB o nové informácie zo svojej
oblasti,
13) eviduje databázu a archív aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov,
14) vedie agendu v oblasti medzinárodných vzťahov na fakulte,
15) plní pokyny prodekana pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú
komunikáciu.
Tieto zmeny sa prenášajú do článku 15 ods. 2písm. b).

V.
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku PrF UMB bol schválený AS PrF UMB dňa 19.6.
2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.7.2020.

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
predseda AS PrF UMB

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
dekan PrF UMB

