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V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva
a zverejňuje na webovej stránke verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä
informácie o zasadnutiach správnej rady, o účasti jej jednotlivých členov, o jej odporúčaniach
k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.

PERSONÁLNE ZLOŽENIE SPRÁVNEJ RADY UMB
Začiatkom roka 2020 mala Správna rada UMB (ďalej len SR UMB) 13 riadnych členov.
Tabuľka 1 Zloženie členov Správnej rady UMB k 31. 12. 2020
Meno člena SR UMB

na návrh

od

na obdobie

do

Mgr. Miroslav Čellár

ministra

10.08.2015

6 rokov

09.08.2021

Ing. Beata Gondárová

ministra

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

ministra

15.07.2020

6 rokov

14.7.2026

MUDr. Ján Nosko

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

Ing. Peter Martinka

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Bohumil Novák

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

PhDr. Adrian Polóny

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

Ing. Drahoš Konder

rektora

26.04.2016

6 rokov

25.04.2022

zamestnanecká časť
AS UMB

13.05.2019

4 roky

12.05.2023

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Tabuľka 2 Zoznam členov Správnej rady UMB k 1. 1. 2020
Meno člena SR UMB

na návrh

od

na obdobie

do

Mgr. Miroslav Čellár

ministra

10.08.2015

6 rokov

09.08.2021

Ing. Beata Gondárová

ministra

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.

ministra

01.07.2019

6 rokov

30.06.2025

MUDr. Ján Nosko

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

Ing. Peter Martinka

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Tomáš Suchý

rektora

24.03.2015

6 rokov

23.03.2021

JUDr. Bohumil Novák

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

PhDr. Adrian Polóny

rektora

14.12.2016

6 rokov

13.12.2022

2

rektora

Ing. Drahoš Konder
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Jozef Michal Mintal

zamestnanecká časť
AS UMB
študentská časť
AS UMB

26.04.2016

6 rokov

25.04.2022

13.05.2019

4 roky

12.05.2023

13.05.2019

2 roky

12.05.2021

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A JEJ ROZHODNUTIA
SR UMB sa stretla v priebehu roka 2020 na jednom riadnom zasadnutí a plnila všetky zákonom
stanovené úlohy. V nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v rámci celej SR sa ďalšie
zasadnutia SR UMB v priebehu roka 2020 nekonali.
Tabuľka 3 Prehľad zasadnutí Správnej rady UMB v roku 2020
Dátum konania

Miesto konania

7. 7. 2020

Banská Bystrica

Počet prítomných
členov SR
9 (z 13)

Na zasadnutí bola SR UMB uznášaniaschopná. Neprítomní členovia správnej rady boli riadne
ospravedlnení.
Zasadnutie SR UMB dňa 7. júla 2020
Rokovanie Správnej rady UMB otvoril a viedol JUDr. Bohumil Novák. Na zasadnutí privítal nového
člena Správnej rady UMB doc. Babiaka. Následne oboznámil prítomných s programom rokovania.
Predseda SR UMB predložil Správu o činnosti SR UMB za rok 2019. V rámci predloženej správy
informoval, že v priebehu roka 2019 uplynulo členstvo 6 členom. Štyrom členom vymenovaným na
návrh ministra a 2 členom vymenovaným na návrh Akademického senátu za jeho zamestnaneckú
a študentskú časť. Novými členmi Správnej rady UMB sa stali prof. RNDr. Pavol Mešťan, DrSc., doc.
PhDr. Michal Babiak, Mr. prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD., prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.,
Mgr. Jozef Michal Mintal.
Následne rektor predložil Výročnú správu o činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok
2019, ktorá bola súčasťou zaslaných materiálov na rokovanie SR UMB. Informoval, že predložená
správa sumarizuje parciálne správy v určenom rozsahu a požadovanej štruktúre. Správa
najrozsiahlejšie mapuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť univerzity. Konštatoval, že
pedagogická činnosť je prevažne v autonómii fakúlt. V rámci vedeckovýskumnej činnosti správa
popisuje prevažne stav publikačnej a projektovej činnosti na univerzite. Ďalej informoval o umiestnení
univerzity v rankingoch, v ktorej sa spravidla nachádza naša univerzita v prvej polovici v poradí
verejných VŠ v SR. Rektor ďalej konštatoval, že sa posilňuje interná zodpovednosť inštitúcie
a univerzity musia akreditáciu vnímať zodpovednejšie, aby nebola ohrozená celá súčasť. V súčasnosti
sa pripravujú vnútorné predpisy, smernice v nadväznosti na prijímanie nastavených pravidiel.
Vyhodnocujú sa jednotlivé procesy vo vzťahu k legislatíve, aby bolo možné definovať a špecifikovať,
čo sme schopní zabezpečiť a do akej miery. Čo sa týka množiny výskumných univerzít konštatoval že
má na túto klasifikáciu rovnako ako ministerstvo rezervovaný pohľad. Tieto univerzity sú takto
definované na základe dosiahnutých výsledkov za roky 2007 – 2013, čo podľa jeho názoru nie je
v súčasnosti objektívne. Podľa jeho názoru sú miera realizácie výskumu, jednotlivé výkony a výsledky
dostatočne zohľadňované z úrovne ministerstva prostredníctvom rozpočtu. Ten podľa jeho názoru
dostatočne zohľadňuje výkonové kritériá. Upozornil tiež na minimálne rozdiely, ktoré v rámci
komplexnej akreditácie posudzovali kvalitu vysokých škôl a jej zaradenie na základe minimálnych
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rozdielov vo výsledku. Komplexná akreditácia predsa hodnotí široké spektrum kritérií a jej výsledkom
by nemala byť jedna číselná hodnota. Tak tomu ale doteraz bolo. Aj v tomto kontexte vníma nový
model akreditácie a jej jednotlivé nastavenia pozitívne. V rámci novej akreditácie bude záležať od
výroku zodpovedných hodnotiteľov, ktorí budú vyškolení a náhodne generovaní. Rektor dodal, že
minister školstva avizoval, že chce otvoriť metodiku financovania, čo potvrdila aj Ing. Gondárová.
Ďalej rektor predložil Výročnú správu o hospodárení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok
2019, ktorá bola súčasťou zaslaných materiálov na rokovanie SR UMB. Členov správnej
rady informoval, že je spracovaná v zmysle platných predpisov. Informoval o jej kľúčových bodoch.
Konštatoval, že s hospodárením v uplynulom roku je spokojný, pričom výsledok hospodárenia UMB
po zdanení za rok 2019 bol zisk vo výške 283 993,51 eur.
Rektor predložil Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2020, ktorý bol súčasťou
zaslaných materiálov na rokovanie SR UMB a stručne vysvetlil filozofiu jeho tvorby. Po zverejnení
metodiky pre daný rok nastupuje činnosť Komisie pre tvorbu algoritmu delenia dotácie ŠR, ktorá
zostavuje rozpočet, ktorý do značnej miery kopíruje štátnu metodiku. Návrh rozpisu dotácie je
predložený na rokovanie Ekonomickej komisii AS UMB, ktorá k predloženému návrhu spracúva
správu a vznáša cenné podnety do diskusie. Spracovaný návrh rozpisu dotácie bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí AS UMB dňa 13. 5. 2020. Následne fakulty vo svojich fakultných senátoch
schválili rozpis dotácie na fakulty. Na zasadnutí AS UMB bol dňa 24. 6. 2020 predložený a schválený
finálny návrh rozpočtu UMB pre jednotlivé súčasti UMB, doplnený o nedotačné zdroje a ich rozpis
a návrh rozpisu rozpočtu športových aktivít. Konštatoval, že rozpočet nie je triviálnou záležitosťou. Po
rozpise miezd a energií veľa finančných prostriedkov nezostáva a preto je potrebné hľadať
mimorozpočtové zdroje. Rozpočet sa snaží nastaviť výhodne aj pre fakulty a akademická obec je
s jeho nastavením stotožnená. Dotkol sa otázky očakávania novej metodiky, aktuálneho vývoja
makroekonomickej situácie a stavu verejných financií. Konštatoval, že aj UMB bude musieť pristúpiť
k racionalizačným opatreniam, nakoľko rok 2020 priniesol mnohé výpadky príjmov. Predpokladá, že
mnohé nástroje v rámci rozpočtu bude potrebné prehodnotiť a prenastaviť. Konštatoval, že valorizácia
platov do iste miery situáciu sťažuje, najmä vo vzťahu k zvyšovaniu miezd na najnižších úrovniach
dosiahnutého vzdelania, kde sa stráca rozdiel medzi odborným asistentom a menej kvalifikovaným
zamestnancom. Z tohto pohľadu vidí ako riešenie isté činnosti zabezpečiť outsourcingom.
Rektor informoval o dvoch žiadostiach o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na predaj
nehnuteľného majetku, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí AS UMB dňa 13. 5. 2020.
V zmysle § 12 ods. 1 a 2 s prihliadnutím na § 13 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov a § 41 ods. 1 písm. a) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, SR UMB udeľuje predchádzajúci súhlas na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku.
Konkrétne sa jedná o nepotrebný nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v areáli Pedagogickej fakulty
UMB, Ružová ulica, Banská Bystrica, a to: časť stavby Jedálensko-kuchynského bloku súpisné číslo
4298, postavenej na parcele č. 1425/130, pozemok parcela KNC č. 1425/130 o výmere 432 m²
zastavaná plocha a nádvorie a parcela KNC č. 1425/131 o výmere 722 m2 zastavaná plocha a
nádvorie. Tento nehnuteľný majetok je vedený na LV č. 1510 pre obec Banská Bystrica, katastrálne
územie Sásová vo výlučnom vlastníctve (1/1) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. O danej
skutočnosti rokovali aj s dekanom Pedagogickej fakulty a výnos z predaja bude použitý na výstavbu
viacúčelovej miestnosti, ktorá by slúžila ako aula, prednášková sála, priestor na konferencie, promócie
a pod. Prípadne bude výnos z predaja použitý na výstavbu inej infraštruktúry PF UMB.
Druhá žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj nehnuteľného majetku v zmysle § 12
ods. 1 a 2 s prihliadnutím na § 13 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom

4

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov a § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
týka predaja nepotrebného nehnuteľného majetku, a to pozemkov v Športovom areáli UMB,
Tajovského 57 v Banskej Bystrici, parcely KNC č. 5699/12 o výmere 1 446 m² zastavaná plocha
a nádvorie a parcely KNC č. 5699/200 o výmere 2 528 m² zastavaná plocha a nádvorie. Tieto
pozemky sú vedené na LV č. 1685 pre obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica vo
výlučnom vlastníctve (1/1) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rektor tiež informoval
o strategických investičných zámeroch univerzity.
Znenie jednotlivých uznesení prijatých v rámci zasadnutia SR UMB bolo nasledovné:
Uznesenie č. 1/2020/1
SR UMB prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti SR UMB za rok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 1/2020/2
SR UMB prerokovala a zobrala na vedomie Správu o činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici za rok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 1/2020/3
SR UMB prerokovala a schválila Výročnú správu o hospodárení Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici za rok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 1/2020/4
SR UMB prerokovala a schválila Rozpočet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2020
bez pripomienok.
Uznesenie č. 1/2020/5
SR UMB prerokovala a schválila žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na predaj
nepotrebného nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v areáli Pedagogickej fakulty UMB, Ružová
ulica, Banská Bystrica, a to: časť stavby Jedálensko-kuchynského bloku súpisné číslo 4298, postavenej
na parcele č. 1425/130, pozemok parcela KNC č. 1425/130 o výmere 432 m² zastavaná plocha
a nádvorie a parcela KNC č. 1425/131 o výmere 722 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je vedený
na LV č. 1510 pre obec Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová vo výlučnom vlastníctve (1/1)
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Uznesenie č. 1/2020/6
SR UMB prerokovala a schválila žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na predaj
nepotrebného nehnuteľného majetku – pozemkov v Športovom areáli UMB, Tajovského 57 v Banskej
Bystrici, parcely KNC č. 5699/12 o výmere 1 446 m² zastavaná plocha a nádvorie a parcely KNC
č. 5699/200 o výmere 2 528 m² zastavaná plocha a nádvorie. Tieto pozemky sú vedené na LV č. 1685
pre obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica vo výlučnom vlastníctve (1/1)
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Tabuľka 4 Účasť jednotlivých členov SR UMB na zasadnutiach
Meno člena SR UMB
JUDr. Bohumil Novák
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
Ing. Drahoš Konder
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.
Mgr. Miroslav Čellár
JUDr. Tomáš Suchý
MUDr. Ján Nosko
PhDr. Adrian Polóny
Ing. Peter Martinka
Ing. Beata Gondárová
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Jozef Michal Mintal
SPOLU prítomných:

7. 7. 2020
áno
nie
nie
nie
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
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Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2020 bola
prerokovaná a schválená uznesením č. 1/2021/1 zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici dňa 15. 6. 2021.

6

