Správa o činnosti Akademického senátu UMB za rok 2013
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 2013.
Rok 2013 bol tretím rokom štvorročného funkčného obdobia súčasných členov AS UMB. 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 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí AS UMB:
18. marca 2013
- riadne zasadnutie
29. apríla 2013
- riadne zasadnutie
13. mája 2013
- riadne zasadnutie
10. júna 2013
- riadne zasadnutie
28. októbra 2013
- riadne zasadnutie
2. decembra 2013
- riadne zasadnutie
Činnosť AS UMB sa v roku 2013 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.
1) Vnútorné predpisy a dokumenty
Vzhľadom na potrebu zosúladenia vnútorných predpisov UMB s novelou zákona o vysokých
školách zverejnenou v decembri 2012 tvorila legislatívna činnosť najrozsiahlejšiu časť agendy
AS UMB.
AS UMB prerokoval a schválil tieto vnútorné predpisy UMB:
 Štatút UMB a Dodatok č. 1 k Štatútu UMB,
 Štatút AS UMB, Rokovací poriadok AS UMB a Zásady volieb do AS UMB,
 Pracovný poriadok UMB,
 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov na UMB,
 Štipendijný poriadok UMB,
 Študijný poriadok UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od
1.1.2013,
 Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných do 31.12.2012,
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 Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UMB
Štatút UMB bol schválený na májovom zasadnutí AS UMB. Registrácia Štatútu na MŠVVaŠ
SR si však vyžiadala úpravy niektorých ustanovení, ktoré boli schválené v Predsedníctve AS
UMB, keďže v období letných prázdnin nebolo možné zvolať zasadnutie AS UMB
v uznášaniaschopnom zložení. Štatút UMB nadobudol platnosť dňom registrácie 28.8.2013
a účinnosť dňom 4.9.2013, kedy bolo rozhodnutie o registrácii doručené univerzite. AS UMB
tieto zmeny prerokoval a vzal na vedomie na svojom októbrovom zasadnutí, ktoré sa
uskutočnilo po doplnení členov študentskej časti AS UMB. Platná verzia Štatútu UMB je
kompromisom medzi názorom registrového orgánu a názorom UMB.
Na októbrovom zasadnutí AS UMB schválil aj návrh rektorky UMB na zmenu názvu Fakulty
humanitných vied UMB na Filozofickú fakultu UMB od 1.1.2014 a s tým súvisiaci Dodatok
č. 1 k Štatútu UMB.
V nadväznosti na nový Štatút UMB boli v AS UMB schválené štatúty štyroch fakúlt – EF
UMB, FF UMB, FPVaMV UMB a PF UMB. Prerokované boli tiež štatúty FPV UMB a PrF
UMB, no vzhľadom na nesúlad niektorých ustanovení s vyššími právnymi normami neboli
v AS UMB schválené a boli vrátené na opätovné prerokovanie v senátoch fakúlt. AS UMB sa
týmito vnútornými predpismi bude znova zaoberať v prvom polroku 2014.
AS UMB schválil novelizované študijné poriadky EF UMB a PrF UMB a dodatky
k študijným poriadkom FHV UMB, FPV UMB, FPVaMV UMB a PrF UMB, v ktorých boli
zapracované legislatívne zmeny týkajúce sa štúdia študijných programov akreditovaných do
31.12.2012. Štúdium študijných programov akreditovaných po tomto termíne je upravené
v Študijnom poriadku UMB a bude postupne upravené aj v študijných poriadkoch fakúlt.
AS UMB tiež schválil Výročnú správu o činnosti UMB za rok 2012, Výročnú správu
o hospodárení UMB za rok 2012 a vyslovil súhlas s návrhom Štatútu Správnej rady UMB.
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 udržanie a postupné doladenie výkonového hodnotenia pracovísk s
cieľom efektívneho, spravodlivého a motivačného rozdeľovania zdrojov vnútri UMB.
V tomto duchu bol vypracovaný a na marcovom zasadnutí AS UMB schválený návrh
rozdelenia dotácie štátneho rozpočtu na rok 2013, pričom metodika delenia dotácie štátneho
rozpočtu na fakulty UMB v maximálnej miere rešpektovala metodiku rozdeľovania dotácie na
verejné vysoké školy na úrovni ministerstva. Návrh rozpočtu bol pred prerokovaním v AS
UMB posúdený aj v Ekonomickej komisii AS UMB.
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
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na úpravu rozpisu bežných výdavkov na základe ich priebežného čerpania a dodatkov
k dotačnej zmluve.
V tomto kontexte akademický senát dlhodobo pristupuje aj k nakladaniu s majetkom UMB.
Ekonomická výhodnosť je jedným zo základných kritérií pri schvaľovaní a predlžovaní
nájomných zmlúv a zriaďovaní vecných bremien na majetku univerzity. Správu
o nehnuteľnom majetku UMB senát prerokoval v decembri 2013.
Na podnet členov senátu a akademickej obce sa AS UMB zaoberal aj ďalšími otázkami
súvisiacimi s nehnuteľným majetkom, hospodárením a investičnou činnosťou UMB, napr.
usporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom využívaným univerzitou, financovaním
doktorandského štúdia, verejným obstarávaním, rozšírením parkovacích plôch,
transparentným vyplácaním odmien riešiteľom projektov operačných programov
Na decembrovom zasadnutí AS UMB schválil opakovane predložený návrh rektorky UMB na
predaj nehnuteľného majetku UMB – Učebno-výcvikového zariadenia v Liptovskom Trnovci
a prislúchajúcich pozemkov, keďže tento majetok je pre UMB nepotrebný a univerzita nie je
dlhodobo schopná zabezpečiť jeho rentabilnú prevádzku.
3) Rozvoj UMB
Na zasadnutiach AS UMB sa často diskutuje o aktuálnych otázkach rozvoja infraštruktúry
UMB, a to tak z pohľadu zamestnancov, ako aj študentov. Osobitnú pozornosť venoval AS
UMB aj v roku 2013 riešeniu problémov v súvislosti s implementáciou projektov operačných
programov na UMB.
K diskutovaným témam patrí aj rozvoj študijných programov s dôrazom na efektívnosť
a perspektívu rozvoja UMB. Na zasadnutiach senátu sú často predkladané podnety týkajúce sa
organizácie štúdia na UMB, prípravy komplexnej akreditácie, korektného započítania
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. a informáciu
o príprave Etického kódexu študenta UMB.
4) Vnútorná agenda AS UMB a ďalšie otázky
AS UMB sa vo svojej činnosti riadi Štatútom, Rokovacím poriadkom a Zásadami volieb do
Akademického senátu UMB. Tieto vnútorné predpisy boli novelizované v roku 2013, pričom
boli upravené ustanovenia týkajúce sa členstva v AS UMB a pracovných komisií senátu.
Za účelom zlepšenia 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, úplné verzie vnútorných predpisov schválených v AS UMB
a dokumentácia k zasadnutiam senátu. Stránka je prístupná členom akademickej obce UMB.
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AS UMB sa v roku 2013 zaoberal aj personálnymi otázkami, ktoré patria do jeho pôsobnosti.
Schválil návrh rektorky UMB na vymenovanie nových členov Vedeckej rady UMB, Etickej
komisie UMB a Disciplinárnej komisie UMB pre študentov. Schválil tiež návrh študentskej
časti senátu na vymenovanie Bc. Romana Ošvártha za člena Správnej rady UMB. Študentská
časť AS UMB zvolila za zástupcu UMB v Študentskej rade VŠ SR Ing. Ľuboša Majera,
M.B.A. a schválila troch zástupcov študentov do Komisie fondu na podporu štúdia študentov
so špecifickými potrebami. Keďže doterajšia tajomníčka AS UMB Mgr. Simona Troiaková
požiadala o uvoľnenie z funkcie ku koncu roka 2013, AS UMB schválil na návrh predsedu
AS UMB za novú tajomníčku Mgr. Moniku Luptákovú.
AS UMB sa zaoberal tiež podnetom z externého prostredia týkajúcim sa zákona o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, z ktorého vyplýva oznamovacia
povinnosť rektora verejnej vysokej školy ako aj zodpovednosť akademického senátu za
zverejnenie tohto oznámenia. AS UMB dodatočne zverejnil oznámenie rektorky UMB
v súlade so zákonom.
Zvýšenie počtu členov AS UMB prinieslo väčšiu rôznorodosť názorov a možnosť aktívnejšie
reagovať na aktuálne dianie na univerzite a vychádzať s vlastnou iniciatívou pri riešení jej
problémov. Pozitívom je otvorená, kritická diskusia na zasadnutiach AS UMB, ktorá zvyšuje
nároky aj na kvalitu predkladaných materiálov do AS UMB. Výzvou však aj naďalej zostáva
zlepšenie komunikácie s akademickou obcou UMB a spolupráce s akademickými senátmi
fakúlt a predkladateľmi materiálov na rokovania AS UMB. Je dobré, že na rokovanie AS
UMB sa dostávajú podnety od členov akademickej obce UMB, no mnohé z nich nepatria do
pôsobnosti AS UMB a preto je vhodné prednostne žiadať ich riešenie na príslušnej úrovni
riadenia univerzity a len v prípade ich neriešenia predkladať do AS UMB.
Hlavnými úlohami AS UMB v roku 2014 budú príprava a vykonanie volieb kandidáta na
rektora UMB na obdobie 2014-2018, organizácia volieb členov AS UMB na nasledujúce
funkčné obdobie 2015-2019, ako aj riešenie ekonomických otázok v súvislosti so znížením
dotácie štátneho rozpočtu pre UMB a nepriaznivým vývojom výkonových ukazovateľov
v pedagogickej a výskumnej činnosti v porovnaní s konkurenčnými vysokými školami.
Poďakovanie patrí členom AS UMB za otvorený, vecný a konštruktívny prístup pri zložitých
rokovaniach v senáte a aktívnym členom akademickej obce univerzity za podnetné námety.
Osobitne by som sa chcel poďakovať predsedníčke Legislatívnej komisie AS UMB JUDr.
Márii Karlíkovej za významný podiel na vypracovaní a kontrole vnútorných predpisov
a tajomníčke AS UMB Mgr. Simone Troiakovej za spoľahlivú podporu činnosti senátu.
V Banskej Bystrici, 28. apríla 2014
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
predseda AS UMB
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Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici v roku 2013
Funkcia + meno
Predseda
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Podpredsedovia
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Katarína Burdelová
(od 10/2013)
Tajomníčka
Mgr. Simona Troiaková
Členovia
JUDr. Mária Karlíková
predsedníčka Legislatívnej komisie
Mgr. Katarína Babeľová
predsedníčka Študijnej komisie
Ing. Miriam Kutešová
predsedníčka Ekonomickej komisie
Ing. Alena Kaščáková, PhD.
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
Jozef Zoričák
Bc. Roman Ošvárth (od 10/2013)
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Katarína Tatarková (od 09/2013)
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.,
rod. Mikulčíková
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Ľuboš Dobrota (od 05/2013)
Jakub Petruľák (od 10/2013)
prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
(od 03/2013)
RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Bc. Mária Bullová
Marta Judiaková (od 10/2013)
Ing. Michal Bartko, PhD.
PhDr. Peter Papšo, PhD.
(od 04/2013)
Bc. Juraj Oravec (od 10/2013)
Mária Saganová (od 10/2013)
JUDr. Jana Muránska, PhD.
JUDr. Martin Skaloš, PhD.
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Bc. Ladislav Juhász
Bc. Vlastimil Satury

Súčasť UMB

Zmeny v priebehu roka

EF
PF
FHV

Bc. Marcela Návesňáková
(PF, do 05/2013)

Rektorát
Rektorát
Rektorát
Rektorát
EF
EF
EF
EF
FHV
FHV
FHV
FHV

Bc. Zuzana Halušová (do 05/2013)

Mgr. Stanislav Azor (do 09/2013)

FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
PF

Mgr. Juraj Cintula (do 04/2013)
Barbora Bombalová (do 05/2013)
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
(do 01/2013)

pozastavenie členstva (06-08/2013)
Bc. Jana Kollárová (do 05/2013)
PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
(do 03/2013)
Mgr. Robert Sabo (do 03/2013)

PF
PF
PF
PrF
PrF
PrF
PrF
PrF
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