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V súlade so znením 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
len „AS UMB“) predkladá správu o svojej činnosti za rok 2016.
V zmysle platných predpisov má AS UMB 33 členov, pričom jeho zamestnaneckú časť tvorí
21 členov a študentskú časť 12 členov. Každá fakulta UMB je v AS UMB zastúpená tromi
zamestnancami a dvomi študentmi. Nefakultné pracoviská a účelové zariadenia UMB tvoria
jeden volebný obvod, ktorý v AS UMB zastupujú traja zamestnanci.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktorý bol prvým rokom funkčného obdobia AS UMB
zvoleného na obdobie 2015-2019 sa frekvencia zasadnutí AS UMB znížila. V roku 2016 sa
uskutočnili 3 zasadnutia AS UMB zvoleného na funkčné obdobie 2015 - 2019:
- 21. 3. 2016 - riadne zasadnutie
- 9. 6. 2016 - riadne zasadnutie
- 7. 11. 2016 - riadne zasadnutie
Činnosť AS UMB sa aj v roku 2016 okrem úloh vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách
a z vnútorných predpisov UMB, resp. AS UMB orientovala najmä na otázky súvisiace
s riadením vybraných procesov na UMB a jej súčastiach, ako aj na ďalšie otázky súvisiace
s rozvojom hlavných činností UMB. Integrálnou súčasťou programu rokovaní AS UMB
v roku 2016 boli aj podnety členov AS UMB a členov akademickej obce UMB zamerané na
riešenie problémov celouniverzitného, či parciálneho charakteru.
Z obsahového hľadiska je možné otázky, ktorými sa AS UMB zaoberal v roku 2016,
klasifikovať do nasledovných základných oblastí:
1. Personálna agenda
V roku 2016 nedošlo k zmenám v predsedníctve AS UMB, ktoré pracovalo v zložení:
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. (PF UMB) - predseda
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. (EF UMB) - podpredseda za zamestnaneckú časť
Dominika Voľanská (EF UMB) - podpredseda za študentskú časť.
Mgr. Monika Luptáková - tajomníčka AS UMB
Obsah personálnej agendy bol v roku 2016 primárne determinovaný prirodzenými zmenami
a pohybmi v personálnej a funkčnej rovine na jednotlivých súčastiach a pracoviskách UMB,
ako aj v jej riadiacich orgánoch. V súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách
a vnútornými predpismi UMB a AS UMB akademický senát na svojich zasadnutiach:
a) na návrh rektora UMB AS UMB schválil:
 Ing. Mareka Drimala, PhD. za prorektora pre rozvoj a informatizáciu UMB;
 odvolanie člena vedeckej rady UMB - RNDr. Michala Klauča, PhD.;
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 nových členov Vedeckej rady UMB: prof. Karol Görner, prof. PaedDr. MgA. et
Mgr. Vojtech Didi, doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Ing. Marek Drimal, PhD.;
 nových členov Správnej rady UMB (Ing. Drahoš Konder, JUDr. Bohumil Novák,
PhDr. Adrián Polóny;
 doc. PhDr. Luciu Rýsovú, PhD. a PaedDr. Ivana Očenáša, PhD. za členov
Disciplinárnej komisie UMB.
b) v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku AS UMB:
 zvolil zástupcu UMB do Študentskej rady vysokých škôl SR na obdobie rokov 20162018: Bc. Kristián Simonides;
 schválil členov Etickej komisie UMB: prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD., prof. RNDr.
Beloslav Riečan, DrSc., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., prof. ThDr. Pavel
Procházka, PhD., PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD., doc. PhDr. Miriam
Martinkovičová, JUDr. Mária Karlíková, JUDr. Katarína Ševcová, PhD., PhDr.
Martina Straková;
 schválil členov Etickej komisie študentov UMB: Michaela Segeďová, Dominika
Mokrá, Milan Rybovič, Bc. Lukáš Moravec.
2. Vnútorné predpisy a dokumenty
Aktivity AS UMB vo vzťahu ku prerokovaniu vnútorných predpisov a dokumentov sú
špecifikované v článku 3 platného Štatútu Akademického senátu UMB. V roku 2016 boli na
zasadnutiach AS UMB prerokované a schválené nasledovné dokumenty:
 Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013,
 Študijný poriadok Ekonomickej fakulty UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013,
 Študijný poriadok Právnickej fakulty UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1. 1. 2013,
 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB,
Uvedené úpravy študijných poriadkov UMB a jednotlivých fakúlt vznikli ako reakcia na
zmeny v realizácii štúdia na VŠ v zmysle komplexnej akreditácie. Z diskusie, ktorá
sprevádzala ich prerokovanie vyplynula požiadavka pripraviť konsolidované znenie
Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici, ktorému by predchádzala odborná diskusia
zainteresovaných aktérov (rektor UMB, prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť, dekani
fakúlt, vecne príslušní prodekani, zástupcovia AS UMB). Očakávaným výsledkom takéhoto
postupu je konsenzuálne akceptovateľná podoba Študijného poriadku UMB v Banskej
Bystrici, ktorý stanoví základné legislatívne rámce a zároveň vytvorí priestor pre realizáciu
opatrení zodpovedajúcich špecifickým potrebám štúdia na jednotlivých fakultách UMB.
Otázky súvisiace so štipendiami študentov boli upravené
prijatím Štipendijného poriadku UMB v Banskej Bystrici - 21. 3. 2016.

prerokovaním

a

V roku 2016 sa naďalej aktívne realizovala práca etických komisií UMB. Správu o ich
činnosti za rok 2015 a plány činnosti na rok 2016 AS UMB prerokoval na svojom marcovom
zasadnutí.
V štandardnom režime boli v AS UMB predložené, prerokované a schválené:
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 Výročná správa o činnosti UMB v Banskej Bystrici za rok 2015,
 Výročná správa o hospodárení UMB v Banskej Bystrici za rok 2015.
Z pohľadu ďalšej existencie UMB boli pre členov akademického senátu dôležité informácie
jej vedenia o stave riešenia a prijatých opatreniach vo vzťahu k odstráneniu nedostatkov
zistených v rámci komplexnej akreditácie smerujúcich k obhájeniu univerzitného statusu
UMB v Banskej Bystrici.
3) Ekonomická agenda
Otázky a rozhodnutia dotýkajúce sa hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
univerzity patrili aj v roku 2016 k najdôležitejším úlohám AS UMB. V súlade s dlhodobým
trendom výkonového hodnotenia pracovísk a tendenciou rešpektovania metodiky
rozdeľovania dotácie na verejné vysoké školy na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR bol dňa 21. marca 2016 predložený, prerokovaný a schválený Návrh rozpisu
dotácie štátneho rozpočtu a nedotačných zdrojov na rok 2016. Pri rokovaní o uvedenom
návrhu sa pozitívne prejavila skutočnosť, že na základe podnetov z predchádzajúceho obdobia
mal AS UMB svoje zastúpenie v Komisii pre tvorbu algoritmu delenia dotácie štátneho
rozpočtu na UMB na rok 2016 - RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. a Ing. Marek Drimal, PhD.
V diskusii o príprave a navrhovanej podobe rozpočtu UMB na rok 2016 rektor UMB uviedol
a zdôvodnil zmeny oproti metodike, ktorá bola použitá pri rozpise dotácie v roku 2015,
vrátane spôsobu finančného vyrovnania vzájomnej medzifakultnej výučby a výučby
predmetov celouniverzitného charakteru (podrobnejšie viď Zápisnica zo zasadnutia AS UMB
zo dňa 21. 3. 2016). Informáciu o priebežnom čerpaní dotácie štátneho rozpočtu (ku dňu
30. 9. 2016) AS UMB prerokoval a zobral na vedomie na svojom novembrovom zasadnutí.
Závažnou problematikou súvisiacou s ekonomickou oblasťou boli v roku 2016 otázky
dotýkajúce sa stavu riešenia finančných korekcií vznesených voči UMB v súvislosti
s nezrovnalosťami pri čerpaní prostriedkov z jednotlivých eurofondov v minulom období.
Z pohľadu ekonomickej zodpovednosti, transparentnosti a snahy o zachovanie vnútornej
integrity UMB je potrebné vysoko pozitívne hodnotiť prístup vedenia UMB, menovite jej
rektora, ktorý na všetkých zasadnutiach AS UMB informoval jeho členov o aktuálnom vývoji
predmetnej problematiky, ako aj o prijatých opatreniach a stratégii jej ďalšieho riešenia.
Pravidelnou súčasťou ekonomickej agendy AS UMB boli aj v roku 2016 návrhy na
schválenie, resp. predĺženie nájomných zmlúv a zriaďovanie vecných bremien na majetku
UMB. Nadväzujúc na trend nastavený v predchádzajúcom roku boli zo strany vedenia UMB
jednotlivé návrhy doložené, či priamo pri ich prerokovaní zdôvodnené najmä z pohľadu ich
ekonomického, resp. iného prínosu pre UMB. Takýto prístup umožnil členom AS UMB ich
komplexnejšie posúdenie a zodpovedné rozhodovanie o ich schválení/neschválení, resp.
odložení.
4) Ďalšie oblasti činnosti AS UMB
Okrem vyššie uvedených oblastí sa AS UMB v roku 2016 zaoberal aj ďalšími otázkami
súvisiacimi s činnosťou UMB, ale aj širšími témami ovplyvňujúcimi situáciu v školstve a tým
aj akademickú sféru na Slovensku. V tomto kontexte boli na zasadnutiach AS UMB
prednesené informácie z orgánov, v ktorých má AS UMB svoje zastúpenie (RVŠ, ŠRVŠ,
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Správna rada UMB, Kolégium rektora UMB), resp. boli pre členov AS UMB zverejnené
relevantné písomné materiály.
Záverom mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým členom AS UMB, vedeniu UMB,
tajomníčke AS UMB, ako aj ostatným členom Akademickej obce UMB za otvorený,
iniciatívny a konštruktívny prístup, ktorý charakterizoval činnosť AS UMB v hodnotenom
období.
V Banskej Bystrici 3. marca 2017

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
predseda AS UMB

