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Vážení členovia akademickej obce 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov Vám Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „AS 

UMB“) predkladá správu o svojej činnosti za rok 2014. 

Rok 2014 bol posledným úplným rokom štvorročného funkčného obdobia členov AS UMB, 

ktoré sa skončí v januári 2015. AS UMB má 33 členov, pričom zamestnaneckú časť tvorí 21 

členov a študentskú časť 12 členov. Každá fakulta je zastúpená tromi zamestnancami a dvomi 

študentmi. Nefakultné pracoviská a účelové zariadenia UMB tvoria jeden volebný obvod, 

ktorý v AS UMB zastupujú traja zamestnanci. 

V roku 2014 sa uskutočnilo 8 zasadnutí AS UMB: 

10. februára 2014  - riadne zasadnutie, 

10. marca 2014  - riadne zasadnutie, 

28. apríla 2014 - riadne zasadnutie, 

6. mája 2014  - riadne zasadnutie a voľby kandidáta na rektora UMB, 

19. mája 2014  - riadne zasadnutie, 

27. októbra 2014 - riadne zasadnutie, 

10. novembra 2014 - riadne zasadnutie, 

24. novembra 2014  - riadne zasadnutie. 

Činnosť AS UMB sa v roku 2014 okrem úloh vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách 

a z vnútorných predpisov UMB orientovala najmä na otázky súvisiace s riadením vybraných 

procesov na UMB a ďalším rozvojom univerzity na základe podnetov členov AS UMB 

a členov akademickej obce UMB. K najdôležitejším úlohám patrila príprava a organizácia 

volieb kandidáta na rektora UMB na obdobie 2014-2018 a príprava volieb do AS UMB na 

funkčné obdobie 2015-2019.  

1) Vnútorné predpisy a dokumenty 

Legislatívna činnosť tvorila v roku 2014 menšiu časť agendy AS UMB, keďže väčšina 

vnútorných predpisov bola aktualizovaná v predchádzajúcom roku v nadväznosti na novelu 

zákona o vysokých školách z decembra 2012. 

AS UMB prerokoval a schválil úpravy vnútorných predpisov UMB: 

 Dodatok č. 2 k Štatútu UMB, ktorý umožňuje odpustenie školného študentom, ktorí 

prekročili štandardnú dĺžku štúdia v dôsledku absolvovania časti štúdia na partnerskej 

vysokej škole;  

 Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UMB, ktorým sa upravili 

minimálne kritériá pre obsadzovanie funkcií profesora a docenta na UMB;  
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 Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UMB, ktorým sa umožňuje priznať 

štipendium aj absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac 

ako 90 dní. 

V nadväznosti na nový Štatút UMB boli po opätovnom prerokovaní a úprave v senátoch 

fakúlt schválené v AS UMB štatúty PrF UMB a FPV UMB. Schválený bol tiež Študijný 

poriadok PF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013. Štúdium 

študijných programov akreditovaných po tomto termíne je upravené v Študijnom poriadku 

UMB a v rámci prípravy realizácie nových študijných programov po komplexnej akreditácii 

UMB bude vhodné upraviť ho aj v študijných poriadkoch ostatných fakúlt.  

AS UMB tiež schválil Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2013 a Výročnú správu 

o hospodárení UMB za rok 2013 bez pripomienok.  

2) Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami univerzity 

Dlhodobá ekonomická stabilizácia a rozvoj UMB a jej súčastí v rýchlo sa meniacom a vysoko 

konkurenčnom prostredí vysokých škôl predstavuje jednu z najdôležitejších úloh aj z pohľadu 

AS UMB. Prioritou je doladenie výkonového hodnotenia pracovísk s cieľom efektívneho, 

spravodlivého a motivačného rozdeľovania zdrojov vnútri UMB. 

V tomto duchu bol vypracovaný a na májovom zasadnutí AS UMB schválený návrh 

rozdelenia dotácie štátneho rozpočtu a nedotačných zdrojov na rok 2014, pričom metodika 

delenia dotácie štátneho rozpočtu na fakulty UMB v maximálnej miere rešpektovala metodiku 

rozdeľovania dotácie na verejné vysoké školy na úrovni ministerstva. 

AS UMB sa na svojich zasadnutiach pravidelne zaoberal ekonomickými otázkami vrátane 

kontroly priebežného čerpania dotácie štátneho rozpočtu SR, ktorú na základe písomnej 

informácie kvestorky UMB vykonal na svojom októbrovom zasadnutí. Zároveň schválil návrh 

na úpravu rozpisu bežných výdavkov na základe ich priebežného čerpania a dodatkov 

k dotačnej zmluve. 

V súvislosti s rozdelením dotácie štátneho rozpočtu sa objavil problém nesúladu medzi 

počtom doktorandov po dizertačnej skúške evidovaným v Centrálnom registri študentov 

a skutočným stavom na štyroch fakultách UMB, ktorý následne potvrdili aj výsledky 

vnútornej kontroly iniciovanej rektorkou. Dotácia v rámci UMB bola rozdelená na fakulty 

podľa skutočného stavu doktorandov, no keďže ich počet evidovaný v CRŠ k termínu 

výpočtu dotácie pre jednotlivé VVŠ bol výrazne nižší, celková dotácia získaná UMB zo 

štátneho rozpočtu na základe tohto kritéria bola nižšia. AS UMB sa opakovane zaoberal 

analýzou vzniknutej situácie a na svojom decembrovom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým 

požiadal rektora UMB o zabezpečenie dôslednej kontroly a zosúladenie údajov o študentoch 

a absolventoch UMB v AIS s Centrálnym registrom študentov. 

Ekonomická výhodnosť je jedným zo základných kritérií pri schvaľovaní a predlžovaní 

nájomných zmlúv a zriaďovaní vecných bremien na majetku univerzity. Členovia AS UMB 

opakovane upozornili na rozdiely vo výške nájomného v porovnateľných prípadoch, ktoré 
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neboli v dostatočnej miere zdôvodnené a vychádzali len z predchádzajúcich zmlúv a dohôd 

s nájomcami pri zohľadnení miery inflácie. Aj keď objektívne ide o náročnú problematiku 

(špecifické priestory, rôzny účel nájmu a vzťah nájomcov k základným činnostiam univerzity, 

neexistencia cenovej mapy mesta), nedostatočné zdôvodnenie ceny nájmu viedlo viackrát 

k neschváleniu predložených návrhov v AS UMB. Preto AS UMB už v apríli požiadal 

vedenie UMB o vypracovanie a predloženie zásad pre stanovenie cien prenájmov pozemkov 

a nebytových priestorov na dobu dlhšiu ako jeden rok. Tento problém sa však do konca roka 2014 

nepodarilo uspokojivo vyriešiť. 

3) Rozvoj UMB 

AS UMB vo februári 2014 schválil Dodatok (transformáciu) Dlhodobého zámeru UMB na 

roky 2008-2014, ktorým sa o jeden rok rozšírila platnosť dokumentu pôvodne vypracovaného 

na šesťročné obdobie.   

K často diskutovaným témam na zasadnutiach AS UMB patril rozvoj študijných programov 

s dôrazom na efektívnosť a perspektívu rozvoja UMB, príprava komplexnej akreditácie 

a korektné započítanie pedagogických výkonov pri hodnotení pracovísk a rozpise rozpočtovej 

dotácie. 

V rámci kontrolnej činnosti AS UMB prerokoval výročnú správu o činnosti Etickej komisie 

UMB predloženú predsedom komisie prof. PhDr. Pavlom Fobelom, PhD. Zaoberal sa tiež 

návrhom Etického kódexu študenta UMB, ktorý v mene iniciatívnej skupiny študentov 

predložila Mgr. Bibiána Marková. AS UMB schválil Štatút Etickej komisie študentov UMB 

a štyroch členov Etickej komisie študentov. Návrh Etického kódexu študenta UMB bude 

opätovne predložený do AS UMB po jeho prerokovaní v Etickej komisii študentov UMB.  

4) Vnútorná agenda AS UMB, personálne a ďalšie otázky 

Dôležitými úlohami AS UMB v roku 2014 boli príprava a vykonanie volieb kandidáta na 

rektora UMB na obdobie 2014-2018 a organizácia volieb členov AS UMB na nasledujúce 

funkčné obdobie 2015-2019. 

Voľby kandidáta na rektora UMB v súlade s volebným poriadkom schváleným v AS UMB 

organizačne zabezpečila volebná komisia v zložení: Ing. Michal Bartko, PhD. (predseda), 

JUDr. Mária Karlíková, doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., Ľuboš Dobrota a Marta 

Judiaková. V druhom kole volieb bol dňa 6. 5. 2014 za kandidáta na rektora UMB na obdobie 

2014-2018 zvolený Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

Dňa 24.11.2014 schválil AS UMB návrh rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. na 

vymenovanie doc. PhDr. Janky Klinckovej, PhD. za prorektorku pre pedagogickú činnosť, 

návrh na vymenovanie doc. PhDr. Martina Klusa, PhD. za prorektora pre medzinárodnú 

spoluprácu a vzťahy s verejnosťou a návrh na vymenovanie RNDr. Michala Klauča, PhD. za 

prorektora pre rozvoj a informatizáciu. AS UMB neschválil návrh na vymenovanie Dr. h. c. 

prof. PaedDr. Pavla Odaloša, PhD. za prorektora pre vedu. 
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Voľby členov AS UMB na nasledujúce funkčné obdobie 2015-2019 sa uskutočnili v decembri 

2014. Voľby metodicky riadila komisia AS UMB v zložení: JUDr. Mária Karlíková 

(predsedníčka), PhDr. Peter Papšo, PhD., PhDr. Ivan Šuša, PhD., Bc. Ľuboš Dobrota a Ivana 

Ištoková. Voľby do AS UMB zabezpečili volebné komisie fakúlt a volebná komisia pre iné 

pracoviská a účelové zariadenia UMB schválená v AS UMB v zložení: doc. Ing. Radoslav 

Kožiak, PhD. (predseda), PhDr. Michal Dobrík, PhD., Mgr. Katarína Babeľová, Bc. Mária 

Bullová a Bc. Katarína Burdelová. Vo voľbách bolo do AS UMB zvolených 33 členov, z toho 

22 členov na prvé funkčné obdobie. Funkčné obdobie novozvolených členov AS UMB začne 

plynúť dňom prvého zasadnutia AS UMB, ktoré sa uskutoční 12. 1. 2015. 

AS UMB sa v roku 2014 zaoberal aj ďalšími personálnymi otázkami, ktoré patria do jeho 

pôsobnosti. Schválil návrh rektorky na vymenovanie Mgr. Marka Oravca za člena 

Disciplinárnej komisie UMB pre študentov. Študentská časť AS UMB opätovne zvolila za 

zástupcu UMB v Študentskej rade VŠ Ing. Ľuboša Majera, M.B.A. a schválila Miroslava 

Forgáča za člena Komisie fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. 

Na podnet svojich členov sa AS UMB zaoberal tiež vystúpeniami politikov na pôde UMB 

v predvolebnom období a umiestnením politických reklám na bilboardoch nachádzajúcich sa 

na pozemkoch UMB, zmenami v Kolektívnej zmluve UMB, používaním študentských 

preukazov a ďalšími otázkami. 

Za účelom dobrej informovanosti členov AS UMB, zjednodušenia distribúcie materiálov 

predložených na rokovania a komunikácie medzi AS UMB a akademickou obcou UMB je 

zriadená osobitná stránka v LMS Moodle UMB. Na tejto stránke sú zverejňované aktuálne 

informácie o činnosti senátu a dokumentácia k zasadnutiam senátu. Stránka je prístupná 

všetkým členom akademickej obce UMB. 

Ďakujem členom AS UMB a vedenia UMB za otvorený, vecný a konštruktívny prístup pri 

zložitých rokovaniach v senáte počas celého štvorročného funkčného obdobia. Osobitné 

poďakovanie za rok 2014 patrí predsedom a členom volebných komisií AS UMB a fakúlt za 

zabezpečenie dôstojného priebehu volieb kandidáta na rektora UMB a členov AS UMB na 

nasledujúce funkčné obdobie. 

V Banskej Bystrici, 5. januára 2015 

 RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. 

 predseda AS UMB 
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Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici v roku 2014 

 Funkcia + meno Súčasť UMB Zmeny v priebehu roka 

Predseda   

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. EF   

Podpredsedovia   

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. PF  

Bc. Katarína Burdelová FF  pozastavenie členstva (06-08/2014) 

Tajomníčka   

Mgr. Monika Luptáková Rektorát  

Členovia   

JUDr. Mária Karlíková 

predsedníčka Legislatívnej komisie 
Rektorát  

Mgr. Katarína Babeľová 

predsedníčka Študijnej komisie 
Rektorát  

Ing. Miriam Kutešová 
predsedníčka Ekonomickej komisie 

Rektorát  

Ing. Alena Kaščáková, PhD. EF   

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. EF   

Bc. Pavol Čičel (od 03/2014) EF  
pozastavenie členstva (06-08/2014) 

Jozef Zoričák (do 01/2014) 

Ivana Ištoková (od 11/2014) EF Bc. Roman Ošvárth (do 05/2014) 

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. FF   

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. FF   

PhDr. Ivan Šuša, PhD. FF   

Katarína Tatarková FF   

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. FPVaMV   

PhDr. Michal Dobrík, PhD.  FPVaMV  

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. FPVaMV  

Bc. Ľuboš Dobrota FPVaMV pozastavenie členstva (06-08/2014) 

 FPVaMV Jakub Petruľák (do 05/2014) 

prof. Ing. Ján Zelený, CSc.  FPV  

RNDr. Ingrid Turisová, PhD. FPV  

doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. FPV  

Bc. Mária Bullová FPV  

Marta Judiaková FPV  

Ing. Michal Bartko, PhD. PF  

PhDr. Peter Papšo, PhD. PF  

Bc. Juraj Oravec PF  

Bc. Mária Saganová PF pozastavenie členstva (06-08/2014) 

JUDr. Jana Muránska, PhD. PrF  

JUDr. Martin Skaloš, PhD. PrF  

JUDr. Jozef Beňo, PhD. PrF  

Bc. Ladislav Juhász PrF  

Richard Krátky (od 18.11.2014) PrF Bc. Vlastimil Satury (do 25.4.2014) 

 


