Správa o činnosti Akademického senátu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
za rok 2020
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 2020.
V roku 2020 boli rokovania AS UMB konfrontované s realitou pandemickej situácie, čo sa však
dotýkalo primárne technických a logistických otázok a čiastočne aj frekvencie zasadnutí AS
UMB. Jednotlivé zasadnutia boli organizované tak prezenčnou, ako aj dištančnou, resp.
kombinovanou formou, pri dodržaní všetkých platných predpisov a nariadení.
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.
Harmonogram zasadnutí AS UMB roku 2020 bol nasledovný:
● riadne zasadnutie AS UMB plánované na 23. marca 2020 sa z dôvodu aktuálnych
protipandemických opatrení neuskutočnilo
● 13. mája 2020 – riadne zasadnutie AS UMB
● 24. júna 2020 – riadne zasadnutie AS UMB
● 26. októbra 2020 – mimoriadne zasadnutie AS UMB
Všetky zasadnutia AS UMB v roku 2020 boli, v zmysle zákona, verejné. O ich termínoch
a programe rokovania bola akademická obec UMB vopred informovaná. Zápisnice
z jednotlivých zasadnutí sú členom akademickej obce UMB dostupné na webovom sídle UMB.
Agenda rokovania AS UMB aj v roku 2020 vychádzala jednak zo štandardných, legislatívne
ukotvených, úloh, ako aj z podnetov členov akademickej obce UMB v Banskej Bystrici,
vrátane jej manažmentu. Snáď aj v súvislosti s vyššie naznačenou špecifickou pandemickou
situáciou možno konštatovať, že oproti predchádzajúcim rokom sa obsah rokovaní AS UMB
vo všeobecnosti koncentroval najmä na kľúčové záležitosti, primárne spojené so zabezpečením
fungovania UMB v aktuálnych podmienkach. Osobitnou témou ostatného rokovania AS UMB
v roku 2020 s presahom do aktuálneho roku boli otázky súvisiace s pripravovanými
legislatívnymi zmenami vysokoškolského prostredia v SR.
1. Personálna agenda
V súvislosti s vedením AS UMB je potrebné konštatovať, že v priebehu roku 2020 sa, napriek
opakovaným pokusom, nepodarilo vyriešiť otázku zastúpenia študentskej časti AS UMB v jeho
predsedníctve a ani v ďalších dôležitých orgánoch, reprezentujúcich akademickú samosprávu
na úrovni UMB, ako aj na Slovensku (ŠRVŠ). Tento stav predsedníctvo AS UMB vnímalo
veľmi negatívne, nie len z hľadiska funkčnej komunikácie, ale aj v celkovom kontexte
participácie študentskej časti akademickej obce UMB na riešení aktuálnych i strategických
otázok slovenského akademického prostredia. V dôsledku vyššie uvedeného, predsedníctvo AS
UMB pracovalo v roku 2020 v zložení:
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. (PF UMB) – predseda,
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RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. (EF UMB) – podpredseda za zamestnaneckú časť.
Organizačné záležitosti a administratívnu agendu AS UMB aj v roku 2020 na vysokej
kvalitatívnej úrovni zabezpečovala tajomníčka AS UMB Mgr. Monika Luptáková.
V rámci personálnej agendy a v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách
a vnútornými predpismi UMB a AS UMB akademický senát na svojom zasadnutí dňa
24.6.2020 na návrh rektora UMB schválil:
 za externých členov Vedeckej rady UMB:
Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.
prof. PaedDr. René Bilíka, CSc.
2. Vnútorné predpisy a dokumenty UMB
Aktivity AS UMB vo vzťahu ku prerokovaniu vnútorných predpisov a dokumentov sú
špecifikované v článku 3 platného Štatútu Akademického senátu UMB. V roku 2020 boli na
zasadnutí AS UMB dňa 24.6.2020 prerokované a schválené:
• Výročná správa o činnosti UMB za rok 2019
• Výročná správa o hospodárení UMB za rok 2019
• Výročná správa o činnosti AS UMB za rok 2019
V súvislosti s prerokovanými správami členovia AS UMB upozornili na potrebu pripraviť
univerzitu na meniace sa podmienky s cieľom udržať konkurencieschopnosť UMB
v akademickom prostredí na Slovensku s dôrazom na kontinuálne zvyšovanie príjmov
z vlastných zdrojov a aktivít UMB.
3. Ekonomická agenda
Kľúčovým bodom ekonomickej agendy AS UMB v roku 2020 boli otázky súvisiace
s rozpočtom UMB na uvedený rok. Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu UMB na rok 2020
bol na rokovanie AS UMB predložený 13.5.2020. Diskusiu pozitívne ovplyvnil fakt, že
predložený materiál bol vopred prerokovaný v ekonomickej komisii AS UMB (zápis, vrátane
otázok a námetov tvorí prílohu k zápisnici z uvedeného zasadnutia AS UMB). Aj v uplynulom
roku mal AS UMB svoje zastúpenie v Komisii pre tvorbu algoritmu delenia dotácie štátneho
rozpočtu na UMB (RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.).
Priebeh diskusie je podrobne zaznamenaný v Zápisnici zo zasadnutia AS UMB zo dňa
13.5.2020.
Po prerokovaní schváleného Návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu a nedotačných zdrojov
UMB v akademických senátoch jednotlivých fakúlt UMB bol dňa 24.6.2020 v AS UMB
prerokovaný a schválený Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu a nedotačných zdrojov UMB
v Banskej Bystrici na rok 2020.
Trend požadujúci relevantné a transparentné zdôvodnenie ekonomického prínosu, resp.
preukázateľných neekonomických benefitov pre UMB, vrátane príslušnej dokumentácie bol
v súvislosti s prerokovaním návrhov na schválenie, resp. predĺženie nájomných zmlúv
a žiadostí na predaj majetku univerzity udržaný aj v roku 2020. Celkovo bolo predložených 5
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takýchto materiálov (dokumentácia a priebeh diskusie sú zaznamenané v zápisniciach
z rokovania AS UMB z 24.6. a 13.5. 2020)
4. Ďalšie oblasti činnosti
Ako už bolo naznačené v úvode tejto správy, AS UMB sa na svojich zasadnutiach v roku 2020
zaoberal aj ďalšími aktuálnymi i strategickými otázkami súvisiacimi s činnosťou UMB.
V tomto kontexte boli nastolené napríklad nasledovné témy:
- príprava UMB na procesy inštitucionálnej akreditácie v zmysle nových pravidiel SAAVŠ,
- etické aspekty akademických činností všetkých členov akademickej obce UMB, vrátane
pravidiel sankcionovania ich porušenia,
- posilnenie internacionálneho rozmeru vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti UMB,
- kontinuálne
skvalitňovanie pracovných a sociálnych podmienok študentov
a zamestnancov UMB.
V posledných mesiacoch roka 2020 slovenskou akademickou obcou začala silne rezonovať
téma reformy vysokého školstva na Slovensku. Boli medializované viaceré dokumenty
a z nich vyplývajúce legislatívne zámery Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR,
ktoré vyvolali kontroverznú, resp. odmietavú reakciu naprieč slovenskou akademickou
komunitou. Vzhľadom na fakt, že viaceré avizované opatrenia sa dotýkali zásadných oblastí
fungovania univerzít a ich samosprávnych orgánov, pristúpilo Predsedníctvo AS UMB
k zvolaniu mimoriadneho zasadnutia AS UMB, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2020. Na
tomto zasadnutí boli členom AS UMB a ostatným účastníkom zasadnutia predstavené návrhy
zmien, ako aj stanoviská VŠ reprezentácii k nim. Výsledkom rokovania bolo prijatie uznesenia
AS UMB k aktuálnej situácii, vyjadrujúce odmietavé stanovisko k nekoncepčným zmenám
ohrozujúcim ďalšiu činnosť slovenských vysokých škôl, vrátane likvidačných zásahov do
systému ich akademickej samosprávy.
Ďalší vývoj jednoznačne ukázal potrebu venovať sa danej problematike aj v nasledujúcom
období.
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 29.3. 2021
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
predseda AS UMB

