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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 2017.
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 roku 2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia AS UMB zvoleného na funkčné obdobie 2015-2019:
6. marec
2017 - riadne zasadnutie
27. marec
2017 - riadne zasadnutie
15. máj
2017 - riadne zasadnutie
20. november 2017 - riadne zasadnutie
Činnosť AS UMB sa v roku 2017 okrem úloh vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách
a z vnútorných predpisov UMB, resp. AS UMB orientovala najmä na otázky súvisiace
s plnením úloh Dlhodobého zámeru UMB na roky 2015 – 2020, ako aj na ďalšie otázky
súvisiace s rozvojom hlavných činností UMB. Integrálnou súčasťou programu rokovaní AS
UMB v roku 2017 boli aj podnety členov AS UMB a členov akademickej obce UMB zamerané
na riešenie problémov UMB, resp. jej organizačných súčastí.
Z obsahového hľadiska je možné otázky, ktorými sa AS UMB zaoberal v roku 2017,
klasifikovať do nasledovných základných oblastí:
1.) Personálna agenda
V roku 2017 nedošlo k zmenám v predsedníctve AS UMB, ktoré naďalej 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
V súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách a vnútornými predpismi UMB a AS
UMB akademický senát na svojich zasadnutiach:
1) na návrh rektora UMB schválil:
 odvolanie člena Vedeckej rady UMB (prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.),

Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici za rok 2017





nového člena Vedeckej rady UMB (doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.),
nového člena Etickej komisie UMB (prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.)
PaedDr. L. Rovňanovú, PhD., JUDR. M. Némethovú, PhD., doc. Ing. V.
Úradníčka, PhD., doc. PhDr. P. Mička, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. B. Kosovú,
CSc., D. Grigerovú, Bc. M. Kerčákovú, Ing. M. Mešťana za členov
Disciplinárnej komisie UMB.

2) v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku AS UMB:
 schválil členov Etickej komisie študentov UMB (Bc. J. Zemenčíková, Mgr. D.
Cevárová),
 Bc. D. Voľanskú za členku Správnej rady UMB.
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 2017 boli
postupne na zasadnutiach AS UMB prerokované a schválené nasledovné dokumenty:
 Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných od 1.1.2013,
 Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UMB pre študentov študijných programov
akreditovaných od 31.12.2012,
 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku UMB,
 Dodatok č. 2 k Disciplinárnemu poriadku UMB,
 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB pre študentov ŠP
akreditovaných od 1.1.2013,
 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UMB pre študentov ŠP
akreditovaných od 31.12.2012,
 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Ekonomickej fakulty UMB pre študentov
ŠP akreditovaných od 1.1.2013,
 Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Ekonomickej fakulty UMB pre študentov
ŠP akreditovaných od 31.12.2012,
 Študijný poriadok Fakulty prírodných vied UMB pre študentov študijných
programov akreditovaných od 1.1.2013,
 Dodatok č. 4 k Štatútu UMB v Banskej Bystrici.
V zmysle požiadaviek a pripomienok zo strany jednotlivých fakúlt bolo v roku 2017 pripravené
konsolidované znenie Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici.
Otázky súvisiace so štipendiami študentov boli upravené prerokovaním a prijatím Dodatku č.
1 k Štipendijného poriadku UMB v Banskej Bystrici.

Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici za rok 2017

V roku 2017 sa naďalej aktívne realizovala práca etických komisií UMB. Správu o ich činnosti
za rok 2016 a plány činnosti na rok 2017 AS UMB prerokoval na svojom zasadnutí dňa 6.
marca 2017.
V štandardnom režime boli v AS UMB predložené, prerokované a schválené:
 Výročná správa o činnosti UMB v Banskej Bystrici za rok 2016
 Výročná správa o hospodárení UMB v Banskej Bystrici za rok 2016.
Aj v súvislosti s vyššie uvedenými materiálmi sa AS UMB zaoberal plnením úloh
vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru UMB na roky 2015 – 2020. Dlhodobý zámer je vnímaný
ako jeden zo základných strategických materiálov UMB, ktorý je každoročne postupne
napĺňaný a hlavnými, resp. prioritnými úlohami. V tomto kontexte bola jeho aktualizácia
prerokovaná na zasadnutí AS UMB dňa 27. marca 2017.
3.) Ekonomická agenda
Otázky a rozhodnutia dotýkajúce sa hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
univerzity patrili aj v roku 2017 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 27. marca 2017 predložený, prerokovaný a schválený Návrh rozpisu dotácie štátneho
rozpočtu a nedotačných zdrojov na rok 2017. Aj v uplynulom roku mal AS UMB svoje
zastúpenie v Komisii pre tvorbu algoritmu delenia dotácie štátneho rozpočtu na UMB (RNDr.
Miroslav Hužvár, PhD.), čo pozitívne prispelo k úrovni informovanosti členov AS o procese
tvorby rozpočtu UMB.
V diskusii o príprave a navrhovanej podobe rozpočtu UMB na rok 2017 bolo poukázané najmä
na meniace sa trendy pri klasifikácii a hodnotení jednotlivých výkonov (napr. kategorizácia
publikačných výstupov) a potencionálny dopad tohto stavu na ďalšie financovanie UMB
(podrobnejšie viď Zápisnica zo zasadnutia AS UMB zo dňa 27. marca 2017).
Informáciu o priebežnom čerpaní dotácie štátneho rozpočtu (ku dňu 30.09.2017) AS UMB
prerokoval a zobral na vedomie na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2017.
V súvislosti s prerokovaním návrhov na schválenie, resp. predĺženie nájomných zmlúv
a zriaďovanie vecných bremien na majetku univerzity, AS UMB naďalej trval na relevantnom
zdôvodnení ich ekonomického prínosu, resp. preukázateľných neekonomických benefitov.
Vecný a transparentný charakter mali informácie rektora UMB o stave riešenia otázky
potencionálnych finančných korekcií vznesených voči UMB v súvislosti s nezrovnalosťami pri
čerpaní prostriedkov z jednotlivých eurofondov v minulom období.
4.) Ďalšie oblasti činnosti AS UMB
Okrem vyššie uvedených oblastí sa AS UMB v roku 2017 zaoberal aj ďalšími otázkami
súvisiacimi s činnosťou UMB, ale aj širšími témami ovplyvňujúcimi situáciu v školstve a tým
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aj akademickú sféru na Slovensku. Ako príklad je možné uviesť koordinovaný postup
predsedníctva AS UMB a vedenia univerzity súvisiaci s dokumentom Učiace sa Slovensko.
Členovia AS UMB boli aj v roku 2017 priebežne informovaní o agende orgánov a inštitúcií
v ktorých má AS UMB svoje zastúpenie (RVŠ, ŠRVŠ, Správna rada UMB, Kolégium rektora
UMB).

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 5. marca 2018

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

