Správa o činnosti Akademického senátu UMB za rok 2012
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 2012.
Rok 2012 bol druhým 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 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí AS UMB:
9. januára 2012
- riadne zasadnutie
12. a 13. marca 2012 - riadne zasadnutie
14. mája 2012
- riadne zasadnutie
4. júna 2012
- riadne zasadnutie
22. októbra 2012
- riadne zasadnutie
3. decembra 2012
- riadne zasadnutie
Činnosť AS UMB sa v roku 2012 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
V súlade so zákonom o vysokých školách AS UMB prerokoval a schválil vnútorné predpisy
a dokumenty UMB a jej organizačných súčastí:
Výročná správa o činnosti UMB za rok 2011
Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2011
Rozpočet UMB na rok 2012
Dodatok k Pracovnému poriadku UMB
Štatút FHV UMB a dodatky k Štatútom FPV UMB a FPVaMV UMB
Študijný poriadok FHV UMB a dodatok k Študijnému poriadku EF UMB.
Na májovom zasadnutí sa AS UMB opätovne zaoberal návrhom nového Pracovného poriadku
UMB, ktorý bol upravený na základe predchádzajúcich diskusií a podnetov členov AS UMB
a členov akademickej obce UMB. Viacerí členovia AS UMB však v diskusii znova vyslovili
námietky k uplatňovaniu osobitných kvalifikačných požiadaviek na VŠ učiteľov stanovených
v Prílohe č. 1 k Pracovnému poriadku UMB a požiadali o možnosť prediskutovať návrh
Pracovného poriadku UMB s akademickou obcou pred hlasovaním v AS UMB. Na základe
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diskusie rektorka UMB stiahla návrh Pracovného poriadku UMB z rokovania AS
UMB. Následne písomne oznámila predsedovi AS UMB, že už nebude predkladať do AS
UMB novelizáciu Pracovného poriadku UMB, keďže v AS UMB nie je ani po zapracovaní
všetkých zásadných pripomienok vôľa schváliť prepracované znenie, ktoré zachováva
doterajšiu úroveň nárokov na zamestnancov inštitúcie. Platný Pracovný poriadok UMB nie je
v zásadnom rozpore s novelou Zákonníka práce z roku 2011, hoci niektoré jeho ustanovenia
nie sú precízne. Okrem toho práva zamestnancov boli v súlade s novelou výrazne rozšírené
v Kolektívnej zmluve UMB pre rok 2012.
Vzniknutou situáciou sa AS UMB zaoberal na svojom nasledujúcom zasadnutí v júni 2012.
Vzal na vedomie list rektorky UMB, no zároveň ju požiadal o predloženie Pracovného
poriadku UMB na rokovanie senátu po diskusii v akademickej obci UMB do konca roka
2012. Návrh Pracovného poriadku UMB bol následne prerokovaný v Legislatívnej komisii
AS UMB a boli do neho zapracované doručené pripomienky členov AS UMB. Po ďalšej
podstatnej novele Zákonníka práce na konci roka 2012 však bolo prerokovanie Pracovného
poriadku UMB v AS UMB presunuté na prvý polrok 2013.
Vzhľadom na potrebu zosúladenia vnútorných predpisov UMB s novelou zákona o vysokých
školách schválenou tiež v závere roka 2012 sa v roku 2013 plánuje úprava takmer všetkých
predpisov, ktorých schvaľovanie spadá do kompetencie AS UMB.
2) Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami univerzity
Pokračovanie ekonomickej stabilizácie UMB a jej súčastí predstavuje jednu z najdôležitejších
úloh aj z pohľadu činnosti AS UMB. Prioritou je udržanie trendu výkonového hodnotenia
pracovísk a efektívnemu, spravodlivému a motivačnému rozdeľovaniu zdrojov vnútri UMB.
V tomto duchu bol vypracovaný a v AS UMB schválený aj rozpočet univerzity na rok 2012,
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, ktorá navrhla rozdelenie dotácie na podporu kultúrnych a športových aktivít.
Spolu s rozpočtom bola na marcovom zasadnutí AS UMB prerokovaná aj Správa o verejnom
obstarávaní na UMB v roku 2011, aby členovia AS UMB mali možnosť podrobnejšie sa
zoznámiť s touto často diskutovanou témou úzko súvisiacou s plnením úloh 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.
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.
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Na podnet členov senátu a akademickej obce sa AS UMB zaoberal aj ďalšími otázkami
súvisiacimi s nehnuteľným majetkom, hospodárením a investičnou činnosťou UMB, najmä
rekonštrukciou objektov ŠD, zabezpečením bezbariérového prístupu do budov, edičnou
činnosťou a spracovaním finančných úhrad v rámci medzinárodných projektov.
Na decembrovom zasadnutí AS UMB neschválil návrh na predaj nehnuteľného majetku UMB
– Učebno-výcvikového zariadenia v Liptovskom Trnovci a požiadal vedenie UMB o zváženie
alternatívnych riešení pred ďalším rozhodovaním v tejto veci.
3) Rozvoj UMB
Na zasadnutiach AS UMB sa často diskutuje o aktuálnych otázkach rozvoja infraštruktúry
UMB, najmä informačných a knižničných systémov, a to tak z pohľadu zamestnancov, ako aj
študentov. Osobitnú pozornosť venoval AS UMB v roku 2012 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, najmä harmonogramu akademického roka, rozvrhu výučby,
koordinácie medzi fakultami pri plánovaní pedagogických činností, prípravy študijných
programov v cudzích jazykoch. Keďže riešenie týchto otázok nie je v kompetencii AS UMB,
podnety zo zasadnutí sú predkladané na posúdenie zodpovedným manažérom UMB.
Príkladom je podnet z AS FPV UMB na rozšírenie dĺžky vyučovacích hodín na UMB zo
súčasných 40 na 50 minút, ktorým sa AS UMB zaoberal na decembrovom zasadnutí.
V roku 2012 si AS UMB prvýkrát vypočul výročnú správu o činnosti Etickej komisie UMB,
ktorá bola vymenovaná v minulom roku po schválení Etického kódexu zamestnanca 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 budú tiež novelizované v roku 2013,
keďže novela zákona o vysokých školách z konca roku 2012 upravila aj ustanovenia týkajúce
sa členstva v akademických senátoch verejných vysokých škôl.
Za účelom zlepšenia informovanosti členov AS UMB, zjednodušenia distribúcie materiálov
predložených na rokovania senátu a komunikácie medzi AS UMB a akademickými senátmi
fakúlt bola 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.
V záujme zefektívnenia a skvalitnenia procesu prerokúvania dokumentov AS UMB zriadil zo
svojich členov tri stále účelové komisie - ekonomickú, legislatívnu a študijnú. Úlohou komisií
vo vymedzenej oblasti pôsobenia je najmä kontrola vecného obsahu dokumentov
predkladaných do AS UMB a ich súladu s platnými právnymi normami, overenie splnenia
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uznesení k prerokovaným dokumentom, ktoré senát schváli a zber a predkladanie návrhov na
prerokovanie v AS UMB. Ekonomická komisia sa zameriava najmä na riešenie otázok
súvisiacich s rozpočtom UMB, kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a úkony
týkajúce sa majetku UMB. Študijná komisia sa venuje dokumentom súvisiacim so štúdiom,
predovšetkým študijným poriadkom fakúlt a ich zosúladeniu so Študijným poriadkom UMB.
Legislatívna komisia preskúmava návrhy vnútorných predpisov univerzity a jej súčastí, ktoré
patria do pôsobnosti AS UMB. Komisie majú právo získavať potrebné informácie k danému
problému od všetkých členov akademickej obce UMB.
AS UMB sa opätovne vrátil k podnetu doc. Mgr. Ivana Chorváta, CSc. týkajúceho sa zloženia
AS PrF UMB v období volieb do AS UMB v roku 2010. Predseda AS UMB informoval
členov senátu o výsledkoch rokovania členov Predsedníctva AS UMB so zástupcami AS PrF
UMB. Novozvolení predseda a podpredseda AS PrF UMB na zasadnutí AS UMB prisľúbili
zlepšenie vzájomnej spolupráce a skoré doplnenie zástupcov PrF UMB v AS UMB.
Na októbrové zasadnutie AS UMB bola pozvaná aj predsedníčka Rady základných
organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UMB Mgr. Zuzana Piliarová,
ktorá informovala o rokovaniach odborov s MŠVVaŠ SR o zvýšení miezd pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a zlepšení financovania školstva.
AS UMB sa v roku 2012 zaoberal aj personálnymi otázkami, ktoré patria do jeho pôsobnosti.
Schválil návrh rektorky UMB na vymenovanie prof. PaedDr. Karola G rnera, PhD. za
prorektora pre vedu a výskum UMB a tiež návrh na vymenovanie troch nových členov
Vedeckej rady UMB. Študentská časť AS UMB zvolila za zástupcu UMB v Študentskej rade
VŠ SR Bc. Zuzanu Halušovú.
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.
Rád by som sa poďakoval členom AS UMB za otvorený, vecný a konštruktívny prístup
k pôsobeniu v senáte a všetkým aktívnym členom akademickej obce univerzity za podnetné
námety a pripomienky k práci senátu.
V Banskej Bystrici, 13. mája 2013
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
predseda AS UMB
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Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici v roku 2012
Funkcia + meno
Predseda
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Podpredsedovia
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Bc. Marcela Návesňáková
(od 06/2012)
Tajomníčka
Mgr. Simona Troiaková
(rod. Štepanovícová)
Členovia
JUDr. Mária Karlíková
predseda Legislatívnej komisie
Mgr. Katarína Babeľová
predseda Študijnej komisie
Ing. Miriam Kutešová
predseda Ekonomickej komisie
Ing. Alena Kaščáková, PhD.
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
Jozef Zoričák (od 07/2012)
Bc. Zuzana Halušová
PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Mgr. Stanislav Azor
Mgr. Martina Ludviková (do 08/2012)
doc. PhDr. Adriana Mikulčíková, PhD.
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
(od 09/2012)
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Mgr. Juraj Cintula
Barbora Bombalová
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Mária Bullová (od 11/2012)
Bc. Jana Kollárová
Ing. Michal Bartko, PhD.
PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Mgr. Robert Sabo
JUDr. Jana Muránska, PhD.
JUDr. Martin Skaloš, PhD.

Súčasť UMB

JUDr. Jozef Beňo, PhD. (od 10/2012)

PrF

Bc. Ladislav Juhász (od 10/2012)
Bc. Vlastimil Satury (od 10/2012)

PrF
PrF

Zmeny v priebehu roka

EF
PF
PF

Mgr. Martina Ludviková (FHV, do 05/2012)

Rektorát

Rektorát
Rektorát
Rektorát
EF
EF
EF
EF
FHV
FHV
FHV
FHV
FHV
FPVaMV

Bc. Lukáš Okál (do 07/2012)

FPVaMV

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (do 07/2012)

FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
PF
PF
PF
PrF
PrF

Bc. Katarína Chovanová (do 05/2012)

JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman
(do 06/2012)
Bc. Tomáš Chovanec (do 04/2012)
Bc. Peter Trajlínek (do 04/2012)
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