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 28. októbra 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: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan fakulty
Navrhovaný program zasadnutia AS PrF UMB:

1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku PrF UMB

4.

Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UMB za študentskú časť
akademickej obce PrF UMB

5.

Schválenie návrhu dekana PrF UMB na odvolanie a vymenovanie členov VR PrF
UMB

6.

Prerokovanie a schválenie vyhlásenia AS PrF UMB k Národnému integrovanému
reformnému plánu

7.

Rôzne

8.

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 všetci členovia AS.
V úvode predseda AS 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: 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. 1:
Akademický senát Právnickej fakulty UMB schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia
Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 28. októbra 2020
v znení:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia Akademického senátu PrF UMB

3.

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku PrF UMB

4.

Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UMB za študentskú časť
akademickej obce PrF UMB

5.

Schválenie návrhu dekana PrF UMB na odvolanie a vymenovanie členov VR PrF
UMB

6.

Prerokovanie a schválenie vyhlásenia AS PrF UMB k Národnému integrovanému
reformnému plánu

7.

Rôzne

8.

Záver

K bodu 3. programu:
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku PrF UMB
Predseda AS prítomných členov informoval, že dekan PrF UMB predložil na prerokovanie a
schválenie AS PrF UMB Dodatok č. 4 a Rozhodnutie o organizačnej zmene, na základe ktorej
dôjde k rozdeleniu Katedry finančného a správneho práva a vytvoreniu Katedry obchodného
práva. V rámci diskusie vystúpili dekan fakulty, predseda AS, JUDr. Júdová, Mgr. Úradník,
JUDr. Barancová, JUDr. Ďurana.
Mgr. Úradník akcentoval dôležitosť finančného práva ako samostatného právneho odvetvia, v
ktorom sa pred zlučovaním a spájaním prejavujú skôr diverzifikačné tendencie, napríklad
samostatnosť finančného práva a daňového práva, kedy pro futuro je potrebné posilnenie
finančného práva na Právnickej fakulte UMB, a to vo vizibilite vytvorenia samostatnej
katedry Finančného práva a jeho vnímanie ako samostatného právneho odvetvia verejného
práva.
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. 2:
Akademický senát PrF UMB prerokoval a schválil Rozhodnutie dekana PrF UMB
o organizačnej zmene a jemu zodpovedajúci Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku PrF
UMB s účinnosťou od 1. novembra 2020 nasledovne:
Zrušuje sa Katedra finančného a správneho práva;
Vytvára sa Katedra správneho práva;
Zrušuje sa Katedra obchodného a hospodárskeho práva
Vytvára sa Katedra obchodného a finančného práva

K bodu 4. programu:
Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UMB za študentskú časť
akademickej obce PrF UMB
Predseda AS prítomných členov informoval, že v AS UMB zaniklo členstvo členke za
študentskú časť akademickej obce PrF UMB Mgr. Ivane Donovalovej v dôsledku ukončenia
magisterského štúdia na PrF UMB. So zreteľom na to je potrebné vykonať doplňujúce voľby
do AS UMB – jedného člena študentskej časti akademickej obce PrF UMB. Predseda AS
súčasne navrhol harmonogram doplňujúcich volieb do AS UMB.
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 vyhlasuje doplňujúce voľby jedného členia Akademického
senátu UMB za študentskú časť akademickej obce PrF UMB, ktoré sa uskutočnia dňa 25.
novembra 2020 v čase od 10.00 do 14.00 hod. v elektronickej forme prostredníctvom AIS2.
Návrhy kandidátov možno podávať najneskôr do 11. novembra 2020 v elektronickej forme
predsedovi Volebnej a mandátovej komisie.
Akademický senát PrF UMB schválil Volebnú a mandátovú komisiu v nasledovnom zložení:
JUDr. Marián Ďurana, Mgr. Dominika Kubošiová, Mgr. Jakub Dzimko a dvoch náhradníkov:
JUDr. Andreu Barancovú PhD. a Jenifer Jamborovú.

K bodu 5. programu:
Schválenie návrhu dekana PrF UMB na odvolanie a vymenovanie členov VR PrF UMB
Predseda AS a dekan PrF UMB prítomných členov oboznámili s návrhom dekana na
odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady PrF UMB, ktorý bol odôvodnený
personálnymi zmenami na fakulte, ukončením pôsobenia externých členov VR na
akademickej pôde a požiadavkami na obsadenie VR podľa nových predpisov na zabezpečenie
vnútorného systému kvality. Dekan fakulty zároveň poďakoval doterajším členom VR PrF
UMB za ich aktívnu účasť na rokovaniach VR PrF UMB.
O návrhu dekana PrF UMB sa uskutočnilo tajné hlasovanie Akademického senátu. Po
hlasovaní predseda AS vyhlásil výsledky hlasovania nasledovne:
Na základe výsledkov hlasovania predseda AS vyhlásil, že bolo prijaté nasledovné
uznesenie č. 4:
Akademický senát PrF UMB schvaľuje návrh dekana PrF UMB na odvolanie nasledovných
členov Vedeckej rady PrF UMB:
Ing. Julita Baboľová
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, CSc.
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Akademický senát PrF UMB schvaľuje návrh dekana PrF UMB na vymenovanie
nasledovných členov Vedeckej rady PrF UMB:
JUDr. Kamil Baraník, PhD. LLM.
Mgr. Richard Karkó
Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
JUDr. Miloš Maďar, PhD. LLM.
Prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Doc. JUDr. Marek Švec, PhD. LLM.

K bodu 6. programu:
Prerokovanie a schválenie vyhlásenia AS PrF UMB k Národnému integrovanému
reformnému plánu
Predseda AS prítomným členom Akademického senátu predstavil návrh vyhlásenia AS PrF
UMB k Národnému integrovanému reformnému plánu (Vízia moderné a úspešné Slovensko),
ku ktorému mal na základe žiadosti Rady vysokých škôl SR zaujať stanovisko AS PrF UMB.
K návrhu vyhlásenia v diskusii vystúpili JUDr. Júdová, doc. Gandžalová, JUDr. Maďar,
JUDr. Ďurana a predseda AS.
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 Vyhlásenie AS PrF UMB k Národnému
integrovanému reformnému plánu v nasledovnom znení:
Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 28.10.2020 prijal nasledovné stanovisko k Národnému
integrovanému reformnému plánu (Vízia moderné a úspešné Slovensko):
Akademický senát Právnickej fakulty UMB:
1. sa pripája k vyhláseniu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 14.10.2020,
vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6.10.2020, vyhláseniu
Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 26.10.2020
a ďalších reprezentantov slovenských vysokých škôl, ktoré formulovali k Národnému
integrovanému reformnému plánu – Vízia moderné a úspešné Slovensko;
2. podporuje komplexnú reformu v oblasti vysokého školstva, ktoré je dlhodobo mimo
skutočného záujmu politických elít Slovenska. Sme presvedčení, že je nevyhnutné
prijať mnohé (obsahovo, časovo i nákladovo) náročné opatrenia, ktoré však musia
vyplynúť z poctivej a dôkladnej celospoločenskej diskusie odbornej verejnosti, a to
predovšetkým za aktívnej účasti a súhlasu vysokoškolských reprezentácií;
3. oceňuje a pozitívne vníma prijatie nových pravidiel zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe a budú, dúfame,
prínosom k ďalšiemu skvalitňovaniu vysokých škôl v Slovenskej republike. Ide pritom
o pravidlá, ktoré si vyžadujú už v súčasnosti mimoriadne nasadenie na všetkých
vysokých školách a preto považujeme za vhodné, aby sa ďalšie reformné kroky
v budúcnosti realizovali po zrelej diskusii, uvážene a v adekvátnej logickej
a systémovej postupnosti;

4. sa ohradzuje proti zovšeobecňujúcej konštatácii nízkej kvality vysokých škôl na
Slovensku, ktorá nie je korektná a zvádza k zjednodušujúcemu pohľadu na stav
vysokého školstva u nás, a to bez adekvátnej a podloženej argumentácie a analýzy;
5. dôrazne odmieta navrhované oklieštenie akademickej samosprávy vysokých škôl,
ktorá má v našich podmienkach stáročnú tradíciu, a ktorú sme opätovne obnovili ako
jeden z výdobytkov Novembra 1989. Redukcia pôsobnosti akademických senátov
v prospech správnych rád, s významnou a povinnou účasťou zástupcov štátu
a samosprávy, podľa nášho názoru narúša nezávislosť (najmä verejných) vysokých
škôl ako jedného z ich základných atribútov a môže mať zásadný vplyv na tradičné
a všeobecne akceptované akademické práva a slobody, uvedené v § 4 Zákona
o vysokých školách. Navrhované zmeny prakticky výrazne obmedzujú participáciu
študentov na akademickej samospráve;
6. odmieta ďalšie posilňovanie právomocí exekutívnych orgánov univerzít (rektor,
kvestor, dekan), ktoré považujeme aktuálne za dostatočné a nevidíme dôvody na iné,
než len kozmetické zmeny v tomto smere – sme totiž presvedčení, že aj v rámci
univerzít musí zostať zachovaný funkčný „model bŕzd a protiváh“, ktorý eliminuje
riziko zneužívania postavenia ktoréhokoľvek orgánu univerzity, resp. fakulty, a to
naďalej na samosprávnom princípe;
7. požaduje čo najskoršie a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov, určených
na výchovu a vzdelávanie na vysokých školách, ktorý je (vo väzbe na podiel z hrubého
domáceho produktu) hlboko pod priemerom členských štátov Európskej únie;
8. víta úvahy o zmenách v koncepcii financovania vysokých škôl, vrátane úpravy vzorca
pre rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré zohľadnia uplatnenie absolventov
škôl, spoluprácu so súkromným sektorom i internacionalizáciu vysokých škôl, no
predovšetkým špecifiká jednotlivých odborov vzdelávania.
Akademický senát PrF UMB poveruje predsedu AS zaslaním vyhlásenia Rade vysokých škôl
SR, predsedovi AS UMB a zverejnením vyhlásenia na webovej stránke fakulty.

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 16.25 hod. ukončil mimoriadne
zasadnutie Akademického senátu PrF UMB.
V Banskej Bystrici, dňa 28. októbra 2020

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

