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Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2020 

V súlade s platným znením Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici (ďalej len „AS EF UMB“) predkladá správu o svojej činnosti za rok 2020. 

AS EF UMB sa vo svojej činnosti riadil uvedeným zákonom o vysokých školách, Štatútom 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Rokovacím poriadkom 

Akademického senátu  Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

V zmysle platných predpisov má AS EF UMB spolu 15 členov, pričom jeho zamestnanecká 

časť má 10 členov a študentská časť má 5 členov. 

Zasadnutia AS EF UMB boli v roku 2020 ovplyvnené pandemickou situáciou, čo sa dotklo 

predovšetkým ich formy a technického zabezpečenia. Jednotlivé zasadnutia boli organizované 

dištančnou formou prostredníctvom MS Teams. V roku 2020 AS EF UMB zasadal štyrikrát:  

 19. 5. 2020   - riadne online zasadnutie, 

 8. 6. 2020     - riadne online zasadnutie, 

 22. 9. 2020   - riadne online zasadnutie, 

 15. 12. 2020  - riadne online zasadnutie. 

Všetky zasadnutia AS EF UMB v roku 2020 boli, v zmysle zákona, verejné. O ich termínoch 

a programe rokovania bola akademická obec EF UMB vopred informovaná. Zápisnice 

a dokumenty z jednotlivých rokovaní sú členom akademickej obce EF UMB dostupné v LMS 

Moodle.  

Okrem úloh vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách a z vnútorných predpisov fakulty 

a senátu sa AS EF UMB aj v roku 2020 zaoberal otázkami súvisiacimi s riadením vybraných 

procesov a s plnením hlavných úloh fakulty. Súčasťou programu rokovaní senátu v roku 2020 

boli aj podnety členov AS EF UMB a členov akademickej obce EF UMB zamerané na riešenie 

problémov parciálneho, či celofakultného charakteru. 

Z obsahového hľadiska AS EF UMB prerokoval, schválil a vydal uznesenia v nasledovných 

oblastiach.  

Personálna oblasť 

V roku 2020 nedošlo k zmenám v zložení predsedníctva AS EF UMB. Predsedníctvo AS EF 

UMB pracovalo v zložení: 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD. – predsedníčka, 

Ing. Tomáš Virdzek, PhD. – podpredseda za zamestnaneckú časť, 

Bc. Nora Bělousovová – podpredsedníčka AS EF UMB za študentskú časť (do 31. 8. 2020),  



Bc. Darina Janošková –  administratívna pracovníčka AS EF UMB.   

Obsah personálnej agendy v roku 2020 determinovali prirodzené zmeny v personálnej 

rovine študentov EF UMB. Podľa článku 3, ods. 1, písm. c)  členstvo v AS EF UMB zaniká 

skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy. V roku 

2020 z dôvodu ukončenia štúdia stratili mandát Ing. Nora Bělousovová, Ing. Soňa Priščáková 

a Daniel Voľanský.  Z tohto dôvodu sa dňa 13. 10. 2020 konali doplnkové online voľby do AS 

EF UMB za študentskú časť akademickej obce EF UMB na obdobie do roku 2022. Novými 

členmi AS EF UMB sa stali Marek Rumanovský, Bc. Róbert Škulec a Mária Šutová. 

V súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách a vnútornými predpismi EF UMB 

a AS EF UMB Akademický senát na svojich zasadnutiach  

a) na návrh dekana EF UMB schválil: 

 prodekana pre rozvoj Ing. Michala Mešťana, PhD. 

 člena Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Ing. Michala 

Mešťana, PhD. 

 členov Disciplinárnej komisie EF UMB v zložení: 

- predsedníčka:         Ing. Mária Kanderová, PhD.,  

- členovia za zamestnaneckú časť:   doc. PhDr. Miriam Martinkovičová,  PhD.,  

Ing. Lucia Horvátová,  

Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.,  

- členovia za študentskú časť:    Ing.  Petra Cisková,  

Bc. Lívia Garajová,  

Bc. Anastasia Karafa,  

Bc. Matej Repčík. 

 

Vnútorné predpisy a dokumenty 

Aktivity AS EF UMB v oblasti vnútorných predpisov a dokumentov sú špecifikované             

v Štatúte AS EF UMB. V roku 2020 boli na zasadnutiach AS EF UMB prerokované a schválené 

nasledovné dokumenty:  

 Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici v AR 2021/2022, 

 Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

 Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, 

 Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, 



 Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici za rok 2019. 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 došlo 

k novele vysokoškolského zákona. Uvedená zmena a doplnenie vnútorného predpisu fakulty 

RN-05 Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici v súlade s § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uskutočniť 

zasadnutie AS EF UMB aj dištančnou formou bez fyzickej prítomnosti členov vrátane tajného 

hlasovania a zároveň v odôvodnených prípadoch o akútnych otázkach hlasovať spôsobom „per 

rollam“ aj bez organizácie zasadnutia AS EF UMB, ak vznikne taká potreba. 

Uvedené zmeny Organizačného poriadku EF UMB súviseli s presunom pracovného miesta 

vysokoškolského učiteľa z Katedry ekonomiky a manažmentu podniku na Inštitút 

manažérskych systémov v Poprade a so snahou zefektívniť pracovnú činnosť na EF UMB 

a na IMS v Poprade, pričom došlo k zrušeniu 11 pracovných miest.  

 

Ekonomická agenda 

AS EF UMB sa na svojich zasadnutiach zaoberal aj otázkami hospodárenia s finančnými 

prostriedkami – štátnymi a vlastnými zdrojmi. AS EF UMB prerokoval a schválil nasledovné 

dokumenty: 

 Výročná správa o hospodárení Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici za rok 2019, 

 Rozpočet príjmov a výdavkov (dotačných a nedotačných zdrojov) Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2020. 

 

Ďalšie oblasti činnosti AS EF UMB 

 Okrem už uvedených oblastí sa AS EF UMB zaoberal aj otázkami vlastného vnútorného 

života akademického senátu a akademickej obce EF UMB. V rámci zasadnutia dňa 22. 9. 2020 

bol prerokovaný podnet z Katedry cestovného ruchu týkajúci sa otázky „finančného 

zabezpečenia monitorovacieho, parkovacieho a dochádzkového systému na EF UMB“. 

Finančné zabezpečenie ako aj opodstatnenosť parkovacieho systému s prepojením na 

dochádzkový systém objasnil dekan fakulty.  

AS EF UMB pravidelne prostredníctvom svojich volených zástupcov prijímal informácie zo 

zasadnutí  Akademického senátu UMB a Rady vysokých škôl SR, zo zasadnutí Kolégia dekana 

EF UMB a iných orgánov. Pre členov AS EF UMB ako aj pre všetkých členov akademickej 

obce zverejňoval aktuálne materiály v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom 

webovej stránky EF UMB a kurzu v LMS Moodle.  

 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 odmietavú reakciu naprieč slovenskou akademickou komunitou. Na základe výzvy 

predsedu Rady vysokých škôl SR sa aj na EF UMB uskutočnila diskusia k Národnému 

integrovanému reformnému plánu, ktorej výsledkom bolo stanovisko EF UMB prezentované 

na  webe fakulty a na mimoriadnom zasadnutí AS UMB dňa 26. 10. 2020. Z tohto stanoviska 

vyplýva, že EF UMB podporuje otvorenú diskusiu k Národnému integrovanému reformnému 

plánu. Nestotožňuje sa s celoplošným konštatovaním nízkej kvality vysokých škôl 

a ich absolventov, ale uvedomuje si nedostatky spôsobené dlhodobo skostnateným systémom, 

ktorý nereflektoval zmeny a výzvy vo vysokoškolskom vzdelávaní. EF UMB sa nestotožňuje s 

oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl a domnieva sa, že takýto krok by spôsobil 

narušenie integrity vysokej školy a akademickej slobody jej pracovníkov a študentov, ktorá 

okrem slobody slova a prejavu, možnosti slobodného bádania a publikovania, zaručuje tejto 

komunite aj právo na samosprávu. Aktuálny vývoj naznačuje potrebu venovať sa problematike 

aj v nadchádzajúcom období.  

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým členom AS EF UMB, vedeniu 

EF UMB, ako aj ostatným členom Akademickej obce EF UMB za ich otvorený, tvorivý 

a konštruktívny prístup pri prerokovávaní predkladaných materiálov a súčasne hodnotnú 

spoluprácu aj v náročnom období ovplyvnenom pandemickou situáciou.   

   

 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

  predsedníčka AS EF UMB 

Banská Bystrica, 27. 4. 2021   

  

 

                                                                                                                                    


