Zápisnica č. 02/2012
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 28.5.2012.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV počet zúčastnených 9).
Program:
1. Otvorenie zasadnutia AS FPV.
2. Schválenie Návrhu na zriadenie a Štatút Centra pre vysokovýkonné počítanie UMB ako
organizačnej zložky FPV UMB (predkladá prodekan Drimal).
3. Informácia o schvaľovanom dokumente v AS UMB Pracovný poriadok UMB a jeho príloha
(informujú zástupcovia FPV v AS UMB).
4. Metodika tvorby rozpočtu na FPV UMB od roku 2012 (predkladá dekan FPV).
5. Zmena v zložení VR FPV UMB (predkladá dekan FPV).
6. Rôzne.
K bodu č. 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS FPV doc. Medveď, ktorý predniesol návrh na zmenu poradia bodov
rokovania (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 2:
Metodika tvorby rozpočtu na FPV UMB od roku 2012 – písomný materiál uviedol dekan Gajdoš.
Predseda AS FPV doc. Medveď pripomienkoval daný materiál, ktorý bol následne schválený
uznesením.
UZNESENIE č. 01/05/2012
AS FPV schvaľuje Metodiku tvorby rozpočtu FPV UMB od roku 2012 – na rok 2012 a ďalšie
obdobie s pripomienkou prerozdelenia výkonu v časti financované projekty (hlasovanie 9 za; 0
proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 3:
Návrh na zriadenie a Štatút Centra pre vysokovýkonné počítanie UMB (HPCC UMB) ako
organizačnej zložky FPV UMB – návrh v písomnej forme predložil a prezentoval prodekan Drimal.
UZNESENIE č. 02/05/2012
AS FPV schvaľuje Návrh na zriadenie a Štatút Centra pre vysokovýkonné počítanie UMB ako
organizačnej zložky FPV UMB s doplnením v časti VI. Hospodárenie HPCC Štatútu Centra pre
vysokovýkonné počítanie UMB takto:
1) Finančné prostriedky potrebné na realizovanie činnosti a zodpovedajúcich aktivít budú
rozpočtované z dotácie ŠR a z vlastných zdrojov UMB a FPV UMB.
2) Výdavky súvisiace s poskytnutím služieb HPCC UMB pre žiadateľov z externých vedeckých
a vzdelávacích inštitúcií budú refundované žiadateľmi.
(hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal)
UZNESENIE č. 03/05/2012
AS FPV schvaľuje zmenu v organizačnej štruktúre FPV UMB a to Dodatkom č. 4 k Štatútu FPV
UMB (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 4:
Zmena v zložení VR FPV – predložil dekan Gajdoš a zdôvodnil svoje rozhodnutie. Predstavil návrh
nového externého člena VR FPV UMB (nahradí prof. Škvareninu z TU Zvolen) - Doc. Ing.
Jaroslav ZENDULKA, CSc., dekan Fakulty informačných technológií Vysoké učení technické
BRNO.

UZNESENIE č. 04/05/2012
AS FPV schvaľuje zmenu v zložení VR FPV (externí členovia) - Doc. Ing. Jaroslav ZENDULKA,
CSc., dekan Fakulty informačných technológií Vysoké učení technické Brno (hlasovanie 9 za; 0
proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 5:
Informáciu o schvaľovanom dokumente v AS UMB Pracovný poriadok UMB a jeho príloha podal
predseda AS FPV - p. rektorka sa rozhodla nepredložiť dokument na rokovanie AS UMB dňa 4. 6.
2012.
K bodu č. 6:
J. Kollárová, M. Bullová – zástupkyne Študentského parlamentu FPV:
- tlmočili požiadavku študentov geografie, ktorí po absolvovaní terénnych praxí požadujú predĺžené
skúškové obdobie, nakoľko nemajú dostatočný časový priestor na prípravu na skúšky,
- pripomienka študentov 1. ročníka Mgr. stupňa – elektronický zápis – zjednotiť termíny zápisu na PV
a V predmety.

Záverom predseda AS FPV doc. Medveď poďakoval prítomným za účasť.

Doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD., v.r.
predseda AS FPV UMB
Zapísala :
Kollárová Elena

