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Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2021 

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 2021. 

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 aj v roku 2021 ovplyvnené pandemickou situáciou, čo sa 

dotklo predovšetkým ich formy a technického zabezpečenia. Jednotlivé zasadnutia boli 

organizované dištančnou formou prostredníctvom MS Teams alebo kombinovane. V roku 2021 

AS EF UMB zasadal päťkrát:  

 09. 03. 2021   - mimoriadne zasadnutie dištančnou formou, 

 29. 03. 2021     - riadne zasadnutie dištančnou formou, 

 27. 04. 2021   - riadne zasadnutie dištančnou formou, 

 10. 05. 2021   - riadne zasadnutie dištančnou formou, 

 14. 09. 2021   - riadne zasadnutie kombinovanou formou. 

Všetky zasadnutia AS EF UMB v roku 2021 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.  

Agenda riadnych zasadnutí AS EF UMB súvisela s úlohami vyplývajúcimi zo zákona 

o vysokých školách a z vnútorných predpisov fakulty a senátu. AS EF UMB sa aj v roku 2021 

zaoberal otázkami súvisiacimi s riadením vybraných procesov a s plnením hlavných úloh 

fakulty. Súčasťou programu rokovaní senátu v roku 2021 boli aj podnety členov AS EF UMB 

a členov akademickej obce EF UMB zamerané na riešenie problémov parciálneho, či 

celofakultného charakteru.  

V roku 2021 sa uskutočnilo jedno mimoriadne zasadnutie AS EF UMB, venované 

problematike súvisiacej s pripravovanými legislatívnymi zmenami vysokoškolského prostredia 

v SR (novela zákona o vysokých školách). Cieľom tohto zasadnutia bolo informovať 

akademickú obec EF UMB o aktuálnom stave vývoja v predmetnej oblasti najmä v kontexte 

stanovísk a rozhodnutí vrcholných inštitúcií zastupujúcich akademickú obec na Slovensku 

(Rada vysokých škôl SR, Študentská rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia) 

a Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „AS UMB“). 

AS EF UMB plne podporil uznesenie AS UMB zo dňa 1. 3. 2021, ktorým vyjadril odmietavé 

stanovisko a uznal argumenty Rady vysokých škôl SR a Slovenskej rektorskej konferencie zo 



dňa 23. 2. 2021 k návrhu novely zákona o vysokých školách. AS EF UMB sa týmto pripojil k 

protestu vyhlásenému Univerzitou Komenského v Bratislave. 

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

oblastiach.  

Personálna oblasť 

V roku 2021 došlo 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. Róbert Škulec – podpredseda AS EF UMB za študentskú časť (od 27. 4. 2021),  

Bc. Darina Janošková –  administratívna pracovníčka AS EF UMB.   

Obsah personálnej agendy v roku 2021 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 

2021 z dôvodu ukončenia štúdia stratili mandát Bc. Marek Rumanovský (ku 22. 6. 2021) a Ing. 

Petra Cisková (ku 24. 8. 2021, zástupkyňa doktorandského štúdia).  

Podľa čl. 3, ods. 4 Zásad volieb do AS EF UMB, ak zaniklo členovi AS EF UMB členstvo 

pred skončením funkčného obdobia, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené 

miesto nového člena AS EF UMB alebo nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorým je kandidát 

na člena AS EF UMB, ktorý skončil v ostatných voľbách na ďalšom mieste v poradí. 

V ostatných doplnkových voľbách členov AS EF UMB za študentskú časť akademickej obce 

EF UMB (dňa 13. 10. 2020) sa ako ďalšia v poradí umiestnila Nikola Sekerešová, ktorá 

vyjadrila súhlasné stanovisko s členstvom v AS EF UMB písomne dňa 3. 9. 2021.  

Podľa čl. 1, ods. 1 Zásad volieb do AS EF UMB jeden člen študentskej časti AS EF UMB 

je študent doktorandského štúdia. Z tohto dôvodu sa dňa 5. 10. 2021 konali doplnkové online 

voľby do AS EF UMB za študentskú časť akademickej obce EF UMB (zástupca 

doktorandského štúdia) na obdobie do roku 2022. Novou členkou AS EF UMB sa stala Ing. 

Izabela Lazurová.  

Zástupkyňa Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB, doc. Ing. Jana 

Štrangfeldová, PhD. sa ku dňu 24. 11. 2021 vzdala členstva v AS EF UMB. Doplnkové online 

voľby sa na tomto pracovisku uskutočnili dňa 15. 12. 2021 a členkou AS EF UMB sa stala 

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. 

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

a AS EF UMB Akademický senát na svojich zasadnutiach na návrh dekana EF UMB schválil: 

a) členku Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici: 

- prof. Ing. Zdenku Musovú, PhD. 



b) členku Disciplinárnej komisie Ekonomickej fakulty UMB za študentskú časť:    

- Ing.  Soňu Priščákovú.  

 

Vnútorné predpisy a dokumenty 

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

v Štatúte AS EF UMB. V roku 2021 boli na zasadnutiach AS EF UMB prerokované a schválené 

nasledovné dokumenty:  

a) Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici v AR 2022/2023 (schválené v per-rollam hlasovaní), 

b) Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, 

c) Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, 

d) Nové znenie RN-02 Organizačného poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, 

e) Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, 

f) Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici na obdobie rokov 2021 – 2026, 

g) Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici za rok 2020, 

h) Návrh na zmenu Štatútu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. 

 

Zmena Študijného poriadku EF UMB vychádzala z Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných 

od 1. 1. 2013 schváleného Akademickým senátom UMB dňa 8. 2. 2021, ktorý nadobudol 

platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS UMB. Týmto dodatkom sa upravil čl. 18 Kontrola 

štúdia, bod 9 a 12 a čl. 23 Celkové hodnotenie štúdia, bod 3 a 4.  

Uvedené zmeny Organizačného poriadku EF UMB súviseli s optimalizáciou 

a racionalizáciou štruktúry organizačných útvarov a zabezpečenia efektívnosti organizácie 

práce na EF UMB, a to na úseku prodekana pre medzinárodné vzťahy, prodekana pre rozvoj, 

prodekana pre pedagogickú činnosť a úseku hospodárskosprávnych činností. Úprava 

Organizačného poriadku EF UMB a Organizačnej schémy EF UMB zohľadňovala 

zapracovanie Dodatkov č. 1. – 11. predkladaných od 25. 6. 2015 do 29. 3. 2021. Nová právna 

norma zahŕňa nové zmeny, ktoré bolo potrebné vykonať s účinnosťou od 1. 8. 2021. 



Ďalšia úprava Organizačného poriadku EF UMB a Organizačnej schémy EF UMB súvisela 

s organizačnými zmenami z dôvodu optimalizácie a racionalizácie štruktúry organizačných 

útvarov a zabezpečenia efektívnosti organizácie práce na Katedre ekonómie, pričom došlo k 

zrušeniu oddelenia ekonómie a oddelenia aplikovaných spoločenských vied. 

 

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: 

a) Výročná správa o hospodárení Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici za rok 2020, 

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

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2021. 

 

Ďalšie oblasti činnosti AS EF UMB 

 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. Priebeh rokovaní AS EF UMB v roku 2021, 

vrátane konkrétnych výsledkov hlasovania je zaznamenaný a dostupný v zápisniciach 

zverejnených v kurze AS EF UMB v LMS Moodle.   

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 13. 6. 2022   

  

 

                                                                                                                                    


