Vážení členovia akademickej obce
UMB v Banskej Bystrici

V zmysle ustanovení Zákona 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
AS UMB) predkladá správu o svojej činnosti za rok 2010.

V roku 2010 sa uskutočnilo celkovo 7 zasadnutí AS UMB
7. apríla 2010

- riadne zasadnutie

22. apríl 2010

- riadne zasadnutie

24. máj 2010

- volebné zasadnutie

18. jún 2010

- riadne zasadnutie

1. júl 2010

- mimoriadne zasadnutie

27. september 2010

- riadne zasadnutie

15. november 2010

- riadne zasadnutie

Činnosť AS UMB sa v roku 2010 okrem úloh vyplývajúcich zo zákona a vnútorných
predpisov AS UMB a UMB orientovala aj otázky súvisiace s udalosťami, ktoré mali kľúčový
charakter z pohľadu ďalšej existencie UMB. V tomto kontexte to bolo najmä úspešne
zavŕšenie procesu a akreditácie UMB a príprava volieb rektora UMB a volieb do AS UMB na
obdobie 2010-2014.

1) činnosť vyplývajúca zo zákona o VŠ
V zmysle ustanovení Zákona č. 131/2002 AS UMB prerokoval príslušné dokumenty UMB
a jej organizačných súčastí. K najdôležitejším materiálom v tomto smere patrili:
•

Výročná správa UMB za rok 2009

•

Výročná správa o hospodárení UMB

•

Návrh rozdelenia dotácie štátneho rozpočtu na rok 2010

•

Študijné poriadky, resp. Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UMB

•

Dodatky k Štatútu UMB; Štipendijnému poriadku, Študijnému poriadku; Pracovnému
poriadku UMB a Organizačnému poriadku UMB.

Pri prerokovaní týchto i niektorých ďalších dokumentov parciálneho charakteru členovia
AS UMB vychádzali z ustanovení zásad formulovaných v Dlhodobom zámere UMB na roky
2008-2013. Vo viacerých prípadoch však bolo potrebné flexibilne zvážiť aj efektívnosť
navrhovaných opatrení vo vzťahu k aktuálnym požiadavkám vyplývajúcim zo, žiaľ pomerne
nestabilných, podmienok hodnotenia procesu akreditácie ako aj čiastkových zmien
legislatívneho charakteru. S určitým potešením možno konštatovať, že výsledkom sústredenej
aktivity

AS

UMB,

manažmentu

UMB

a jej

jednotlivých

organizačných

súčastí

s neodmysliteľnou podporou u členov Akademickej obce UMB bolo obhájenie statusu
univerzity pre UMB v Banskej Bystrici.

2) Ekonomická a hospodárska oblasť
Ekonomická stabilizácia UMB ako celku a jej vnútorných súčastí predstavovala jednu
z najdôležitejších úloh aj z pohľadu činnosti AS UMB. Za pozitívum považujeme udržanie
trendu smerujúcemu k výkonovému modelu hodnotenia a delimitácie zdrojov UMB. V tomto
duchu bol v AS UMB schválený aj rozpočet UMB na rok 2010. AS UMB sa na svojich
zasadnutiach pravidelne zaoberal jeho priebežným čerpaním a dodržiavaním zásad tohto
čerpania. Členovia AS UMB boli informovaní o opatreniach, ktoré manažment UMB
kontinuálne prijímal, pričom sa ukázalo, že na zabezpečenie perspektívnej ekonomickej
stability, resp. rastu UMB bude v budúcnosti nevyhnutné sústrediť pozornosť na nasledovné
úlohy:
•

marketing UMB v konkurenčnom akademickom prostredí,

•

sústredenie potenciálu UMB zamerané na získanie prostriedkov z domácich
a medzinárodných grantových schém,

•

efektívny výkon pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na jednotlivých
pracoviskách,

•

racionalizácia výdavkov z obmedzených zdrojov,

•

identifikácia a využitie možnosti získavania príjmov v súlade s charakterom
činnosti UMB.

V uvedenom kontexte AS UMB pristupoval aj k otázkam súvisiacim s majetkom UMB.
Ekonomická efektívnosť

bola jedným zo základných kritérií, ktoré členovia AS UMB

zohľadňovali pri schvaľovaní, resp. predlžovaní rôznych nájomných zmlúv či zriaďovaní
vecných bremien. Pozornosť bola aj v roku 2010 venovaná opatreniam súvisiacim
s energetickým hospodárením UMB.

3) Rozvoj UMB
Obhájenie statusu univerzity a jej ekonomickú stabilizáciu AS UMB vnímal jednak ako
významný úspech, ale na druhej strane aj ako príležitosť a záväzok pre jej ďalší rozvoj. Pri
rokovaniach o otázkach takéhoto rozvoja členovia AS UMB konštatovali, že musí ísť
o koordinovaný komplex opatrení zameraných na vnútorne prepojené oblasti edukácie,
personálneho rozvoja, spojeného s vedeckovýskumnými a umeleckými aktivitami, marketing
v národnom i medzinárodnom rozmere ako aj hospodársky rast. AS UMB sa oboznámil
s víziou manažmentu UMB o budovaní univerzitného centra v Banskej Bystrici, konštatoval
však, že v súčasnosti k aktuálnym otázkam patrí aj problém nevyjasnených, resp. otvorených
majetkových vzťahov súvisiaci s viacerými priestormi UMB. Za dôležitý krok AS UMB
považuje ďalší rozvoj informačných systémov a to tak z pohľadu zamestnancov ako aj
študentov UMB.

4) Vnútorná agenda AS UMB
Ako už bolo naznačené v úvode správy, rok 2010 bol špecifický z pohľadu volieb
bezprostredne súvisiacich s činnosťou AS UMB. Konštatujeme, že príprava a realizácia
volieb rektora UMB a volieb do AS UMB predstavovala jednu z najdôležitejších oblastí
činnosti AS UMB v roku 2010. AS UMB v zmysle Štatútu UMB a v zmysle Zákona č.
131/2002 z. z. pripravil a úspešne zrealizoval voľby rektora UMB na ďalšie funkčné obdobie
(24. máj 2010). Rektorkou UMB sa stala prof. B. Kosová.
Oveľa náročnejší a komplexnejší proces predstavovala príprava volieb do AS UMB na
obdobie 2010-2014. Členovia AS UMB sa touto otázkou zaoberali na viacerých zasadnutiach
AS. V zmysle rozhodnutí a predchádzajúceho obdobia bola na pôde AS UMB prerokovaná
a prijatá koncepcia rozšírenia AS UMB. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli v pracovnej
komisii pripravené a na pôde AS UMB schválené zásadné dokumenty: Štatút, rokovací
poriadok a zásady volieb do Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici a Harmonogram
volieb do AS UMB na obdobie 2010-2014. V zmysle týchto dokumentov predseda AS UMB,
dňa 29. septembra 2010 vyhlásil voľby do AS UMB pre jednotlivé volebné obvody.
Výsledkom týchto volieb je kreovanie nového AS UMB, ktorý bude mať v uvedenom období
33 členov.
AS UMB sa v roku 2010 zaoberal aj ďalšími otázkami súvisiacimi s vnútornými chodom
UMB. Na základe návrhu rektorky UMB schválil kandidátov UMB, pričom v schvaľovanom
procese členovia AS UMB kládli dôraz na racionalizáciu a efektívnosť práce na jednotlivých
úsekoch a jej pozitívny dopad na rozvoj UMB. Zástupcovia AS UMB (predseda) sa aj v roku

2010 pravidelne zúčastňovali rokovaní kolégia rektorky UMB, Rady vysokých škôl
a Správnej rady UMB. Členovia AS UMB boli pozývaní na významné podujatia
zhromaždenia akademickej obce UMB, akademické obrady a pod.
O agendu AS UMB sa v spolupráci s členmi AS starala tajomníčka AS UMB Mgr. Monika
Luptáková.

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2010 viacerí členovia končia svoje pôsobenie
v AS UMB považujem za dôležité vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa za uplynulé
funkčné obdobie podieľali na činnosti AS UMB.

V Banskej Bystrici, 10. januára 2011

Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Predseda AS UMB

Zloženie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici v roku 2008
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