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Správa o činnosti Správnej rady
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V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne
vypracúva a zverejňuje na webovej stránke verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti,
ktorá obsahuje najmä informácie o zasadnutiach správnej rady, o účasti jej jednotlivých
členov, o jej odporúčaniach k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.
PERSONÁLNE ZLOŽENIE SPRÁVNEJ RADY UMB

Začiatkom roka 2019 mala Správna rada UMB (ďalej len SR UMB) predpísaných
14 riadnych členov.
Tabuľka č. 1 Zloženie členov Správnej rady UMB k 31. 12. 2019
Meno člena SR UMB

na návrh

od

na obdobie

do

prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

Ing. Beata Gondárová

ministra

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

Mgr. Miroslav Čellár

ministra

10.08.2015

6 rokov

09.08.2021

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

MUDr. Ján Nosko

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Tomáš Suchý

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

Ing. Peter Martinka

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Bohumil Novák

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

PhDr. Adrian Polóny

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

Ing. Drahoš Konder

rektora

26.04.2016

6 rokov

25.04.2022

13.05.2019

4 roky

12.05.2023

13.05.2019

2 roky

12.05.2021

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Jozef Michal Mintal

zam. časť
AS UMB
štud. časť
AS UMB

Tabuľka č. 2 Zoznam členov Správnej rady UMB k 1. 1. 2019
Meno člena SR UMB

na návrh

od

na obdobie

do

Mgr. Ivan Saktor
Ing. Janka Benčová

ministra
ministra

22.02.2013
22.02.2013

6 rokov
6 rokov

21.02.2019
21.02.2019

prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.

ministra

22.02.2013

6 rokov

21.02.2019

Ing. Mária Niklová

ministra

02.12.2013

6 rokov

01.12.2019

Ing. Beata Gondárová

ministra

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

Mgr. Miroslav Čellár

ministra

10.08.2015

6 rokov

09.08.2021

MUDr. Ján Nosko

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Tomáš Suchý

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021
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Ing. Peter Martinka

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Bohumil Novák

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

PhDr. Adrian Polóny

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

Ing. Drahoš Konder

rektora

26.04.2016

6 rokov

25.04.2022

24.03.2015

4 roky

23.03.2019

24.05.2018

2 roky

10.02.2019

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Lukáš Moravec

zam. časť
AS UMB
štud. časť
AS UMB

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A JEJ ROZHODNUTIA
SR UMB sa stretla v priebehu roka 2019 na dvoch riadnych zasadnutiach a plnila v zmysle
zákona č. 131/22002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov všetky zákonom
stanovené úlohy.
Tabuľka č. 3 Prehľad zasadnutí Správnej rady UMB v roku 2019
Dátum konania

Miesto konania

29.01.2019
25.09.2019

Banská Bystrica
Banská Bystrica

Počet prítomných
členov SR
10 (zo 14)
10 (zo 14)

Na zasadnutí bola SR UMB uznášaniaschopná. Neprítomní členovia správnej rady boli
riadne ospravedlnení.
Zasadnutie SR UMB dňa 29. januára 2019 v Banskej Bystrici
Rokovanie Správnej rady UMB otvoril a viedol JUDr. Bohumil Novák. Následne bola
prerokovaná a bez pripomienok schválená Aktualizácia Dlhodobého zámeru Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok roky 2015 – 2020. Rektor informoval o Dlhodobom
zámere UMB, ktorý bol vypracovaný koncom roka 2014. Jeho schválenie a plnenie podlieha
procesom schvaľovania vo Vedeckej rade UMB, Akademickom senáte UMB, kolégiu
a grémiu rektora. Dlhodobý zámer UMB pokrýva základné oblasti, ktorými sú vzdelávanie,
veda, výskum a pod. V rámci jeho plnenia sú každoročne stanovené a každoročne sa
formulujú hlavné úlohy a ich odpočet je predmetom rokovania kolégia rektora. Vedenie fakúlt
si tiež stanovuje každoročne hlavné úlohy za ich súčasť. Následne upriamil pozornosť na
doplnené oblasti – definované priority.
Priorita VsV 2
Vo vnútrouniverzitnom prostredí sa aktívne podieľať na ústretovom vnímaní rôznorodosti.
Podporovať spoluprácu jednotlivcov a pracovísk, kultúru komunikačných vzťahov, tímovú
prácu, iniciatívu a kreatívnosť, nediskrimináciu, rovnosť šancí, lojálnosť k hodnotám,
princípom a k značke UMB.
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Priorita VsV 4
Podporovať občiansku angažovanosť a sociálnu zodpovednosť vedením zamestnancov
a študentov k aktivitám v tejto oblasti. Aktívne spolupracovať s organizáciami verejného
a mimovládneho sektora pri riešení celospoločenských, regionálnych a miestnych problémov
s osobitým dôrazom na boj proti extrémizmu a deradikalizáciu spoločnosti.
Priorita RaI 1
Špecifikovať a realizovať energetickú a investičnú politiku za účelom ďalšieho znižovania
energetickej náročnosti v nadväznosti na parciálne využite energie z obnoviteľných zdrojov
tzv. zelená energia. Implementovať najlepšie dostupné technické riešenia s ohľadom na
minimalizáciu negatívnych dopadov na zmenu klímy v lokálnom a regionálnom kontexte.
Priorita RaI 7
Technické a technologické riešenia realizovať so zámerom maximálne pomáhať
znevýhodneným študentom a zamestnancom. Aktívne vyhľadávať a získavať finančné zdroje
potrebné pre realizáciu takýchto opatrení.
Priorita RaI 8
Stabilizovať a rozvíjať univerzitnú infraštruktúru IKT s využitím dostupných vnútorných, ale
najmä externých finančných zdrojov. Podporovať a tematicky a funkčne združovať
pracovníkov riešiacich problematiku kybernetickej bezpečnosti na UMB. Zabezpečiť stabilné
členstvo a aktívnu pozíciu UMB v digitálnej koalícii SR.
Priorita RaI 9
Vytvoriť a sfunkčniť na UMB efektívny systém ochrany duševného vlastníctva v súlade
s najnovšími trendmi rozvoja otvorenej vedy a otvorených inovácií.
Priorita RaI 10
Štandardizovať procesy edičnej činnosti UMB založené na aktívnej úlohe vydavateľstva
Bellianum nielen vo vnútornom prostredí UMB ale aj smerom k vonkajším subjektom.
Posilniť pozíciu vydavateľstva v procese marketingu a distribúcie titulov do komerčného
obchodného prostredia.
Priorita R 3
Realizovať monitoring potrieb regiónu, v ktorom univerzita pôsobí. Spolupracovať
so samosprávami partnerských miest a Banskobystrickým samosprávnym krajom v súlade
s princípmi obojstranne výhodného vzťahu.
Priorita VP 1
V nadväznosti na už existujúcu základnú etickú infraštruktúru vytvoriť a implementovať
do organizačného prostredia UMB komplexnú etickú politiku, ktorú chápeme ako integrálnu
súčasť organizačnej kultúry inštitúcie a zároveň ako podmienku morálnej integrity jej aktérov
a aktérok. Etická politika UMB bude vychádzať z rekognoskácie a diagnostiky základných
činností univerzity (oblasť vedy a výskumu, oblasť vzdelávania, oblasť akademickej etiky
a etikety, oblasť rodovej a inej rovnosti, oblasť podnikateľskej činnosti) s cieľom ich etickej
parametrizácie.
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Znenie jednotlivých uznesení prijatých v rámci zasadnutia SR UMB bolo nasledovné:
Uznesenie č. 1/2019/1
SR UMB prerokovala a schválila Aktualizáciu Dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici na roky 2015 – 2020 bez pripomienok.
Uznesenie č. 1/2019/2
SR UMB prerokovala a schvaľuje návrh na odmenu pre rektora UMB v navrhnutej výške bez
pripomienok.
Zasadnutie SR UMB dňa 25. septembra 2019 v Banskej Bystrici
Rokovanie Správnej rady UMB otvoril a viedol JUDr. Bohumil Novák. Následne prebehli
voľby predsedu SR UMB a voľby podpredsedu SR UMB a bola spracovaná zápisnica
volebnej komisie SR UMB. Následne bola prerokovaná a bez pripomienok schválená Správa
o činnosti SR UMB za rok 2018, Výročná správa o činnosti UMB za rok 2018, Výročná
správa o hospodárení za rok 2018 a Rozpočet UMB na rok 2019.
Predseda SR UMB predložil Správu o činnosti SR UMB za rok 2018, ktorá bola súčasťou
zaslaných podkladov na rokovanie SR UMB. V rámci predloženej správy informoval
o činnosti SR UMB za predchádzajúci kalendárny rok.
Rektor predložil Výročnú správu o činnosti UMB v Banskej Bystrici za rok 2018, ktorá bola
súčasťou zaslaných materiálov na rokovanie SR UMB. Informoval, že predložená správa bola
prerokovaná v Akademickom senáte UMB a sumarizuje parciálne správy v určenom rozsahu
a požadovanej štruktúre. Správa najrozsiahlejšie mapuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú
činnosť univerzity. Konštatoval, že klesajúci trend počtu študentov stále pokračuje, avšak
zodpovedá demografickému vývoju. Obidve oblasti majú isté rezervy, na ktoré je potrebné
klásť dôraz. V rámci vedy na UMB bol zrealizovaný tzv. polčas auditu vedy na UMB
za obdobie rokov 2014-2016 podľa súčasne platných kritérií AK.
Rektor ďalej predložil Výročnú správu o hospodárení za rok 2018, ktorá bola súčasťou
zaslaných materiálov na rokovanie SR UMB. Členov správnej rady informoval, že je
spracovaná v zmysle platných predpisov, jej prerokovaní v AS UMB a informoval
o jej kľúčových bodoch: ročná účtovná závierka, príjmy výdavky, výnosy náklady.
Hospodárenie považuje za dobré.
Rektor predložil Rozpočet UMB na rok 2019, ktorý bol súčasťou zaslaných materiálov
na rokovanie SR UMB a stručne vysvetlil filozofiu jeho tvorby. Jednotlivé súčasti týmto
dokumentom intenzívne žijú. Konštatoval, že pokračuje v aplikácii štátnej metodiky
na univerzitnú úroveň a upriamil pozornosť na vybrané fakty.
Znenie jednotlivých uznesení prijatých v rámci zasadnutia SR UMB bolo nasledovné:
Uznesenie č. 2/2019/1
SR UMB prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti SR UMB za rok 2018 bez
pripomienok.
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Uznesenie č. 2/2019/2
SR UMB prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie č. 2/2019/3
SR UMB prerokovala a zobrala na vedomie Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 bez
pripomienok.
Uznesenie č. 2/2019/4
SR UMB prerokovala a schválila Rozpočet UMB na rok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 2/2019/5
SR UMB prerokovala a schvaľuje návrh na odmenu pre rektora UMB v navrhnutej výške bez
pripomienok.
Tabuľka č. 4 Účasť jednotlivých členov SR UMB na zasadnutiach
Meno člena SR UMB
JUDr. Bohumil Novák
Ing, Drahoš Konder
Ing. Janka Benčová
Ing. Ivan Saktor
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.
Ing. Mária Niklová
Mgr. Miroslav Čellár
JUDr. Tomáš Suchý
MUDr. Ján Nosko
PhDr. Adrian Polóny
Ing. Peter Martinka
Ing. Beata Gondárová
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Lukáš Moravec
Mgr. Jozef Michal Mintal
SPOLU prítomných:

29.01.2019

25.09.2019

áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
áno
áno
nie
10

áno
áno
áno
áno
nie
áno
nie
áno
áno
nie
nie
áno
áno
áno
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Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2019 bola
prerokovaná a schválená uznesením č. 1/2020/1 zo zasadnutia Správnej rady Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 07. 07. 2020.
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