Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty prírodných vied UMB
za rok 2003.
Akademický senát FVU UMB bol na základe volieb konaných v dňoch 2. – 4. 12. 2002
ustanovený dňa 5. 12. 2002 v tomto zložení:
Zamestnanecká časť:
Profesori a docenti:
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Doc. RNDr. Alfonz Haviar, CSc.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Doc. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Doc. RNDr. Ivan Ružička, CSc.
Doc. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
Ostatní zamestnanci:
RNDr. Roman Alberty, CSc.
RNDr . Ingrid Turisová
Študentská časť:
Mgr. Jana Kusendová
Tibor Madleňák
Daša Ulrichová
Monika Reptová
Na svojom prvom zasadnutí 5.12.2002 Akademický senát zvolil za svojho predsedu
prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc. a za podpredsedu doc. RNDr. Alfonza Haviara, CSc.
Do akademického senátu Univerzity M. Bela delegoval na základe volieb za zamestnaneckú
časť prof. Riečana ( po jeho abdikácii 10. 2. 2003 doc. Gápera) a za študentskú časť Dašu
Urichovú.
Funkciu tajomníčky Akademického senátu zastáva aj naďalej Elena Kollárová..
V priebehu roka 2003 sa Akademický senát FPV UMB zišiel 6-krát a trikrát hlasoval
korešpondenčne. AS FPV UMB bol zastúpený svojim členom v každej konkurznej komisii
FPV UMB.
Akademický senát Fakulty prírodných vied UMB na svojich zasadnutiach prerokoval
 Tézy rozvoja FPV UMB predložené vedením fakulty,

 prípravy voľby rektora UMB,
 prípravu obsahov študijných odborov,
 výsledky výberových konaní na funkčné miesta profesorov a docentov,
 schválil uzavretie pracovných zmlúv so zamestnancami, ktorí dovŕšili 65 rokov,
 súhlasil s menovaním Ing. Ľudovíta Trajteľa, PhD. za člena Rady vysokých škôl na roky
2003 – 2007,
 súhlasil s Pracovným poriadkom Fakulty prírodných vied Univerzity M. Bela,
 poslal pripomienky k návrhu novely vysokoškolského zákona,
 súhlasil s návrhom rozpočtu FPV UMB na rok 2003,
 súhlasil s doplnkami v Skúšobnom a študijnom poriadku,
 súhlasil s Harmonogramom štúdia pre akad. rok 2003/2004,
 schválil Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v akademickom roku 2003/2004,
 súhlasil s materiálom Zásady prijímacieho pokračovania v akademickom roku 2003/2004,
 pripravil voľby dekana FPV UMB na funkčné obdobie 2004 – 2008.
Akademický senát FPV UMB pracoval v tesnej súčinnosti s vedením fakulty. K riešeniu
závažnejších problémov dospieval obvykle konsenzuálne niekedy aj po vyčerpávajúcej
rozprave. Akademický senát sa nevyhýbal ani diskusiám a podnetom, ktoré prichádzali z
akademickej obce a nespadali do jeho kompetencie. V tom prípade senát nezaujal formálne
stanovisko, ale problematiku posunul do agendy vedenia fakulty. Zasadnutia senátu boli
verejné a viackrát sa ich zúčastnili členovia akademickej obce, ktorí neboli členmi senátu, či
vedenia.
Z dôležitých otázok, ktoré sa na zasadnutiach vyskytli a zatiaľ neboli doriešené
spomeňme dve:
 Otázka získania pedagogickej kvalifikácie pre poslucháčov FPV UMB neučiteľského
štúdia.
 Otázka počtu funkčných miest profesorov a docentov.
Vzhľadom na to, že 29. januára 2004

sa koná voľba dekana FPV UMB s

predchádzajúcim zhromaždením akademickej obce, senát nezvoláva ďalšie zasadnutie
akademickej obce. Správu predkladáme v písomnej forme s tým, že na predvolebnom
zhromaždení 29. januára 2004 sa môžu členovia akademickej obce vyjadriť aj k činnosti
Akademického senátu Fakulty prírodných vied UMB.
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