Zápisnica č. 05/2012
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 26.11.2012.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV počet zúčastnených 10).
Program:
1. Informácia o voľbách do študentskej časti AS FPV UMB a AS UMB (zástupcovia študentov).
2. Schválenie Návrhu AS FPV UMB na AS FPV UMB na úpravu organizácie štúdia na UMB
(predkladá predseda senátu).
3. Informácia o zasadnutí AS UMB (zástupcovia FPV v AS UMB).
4. Aktuálne problémy na FPV (predkladá p. dekan)
5. Rôzne.
Úvodom predseda AS FPV UMB doc. Medveď privítal nových členov AS FPV z radov študentov
a dal schváliť program. Program bol schválený – hlasovanie 10 za, 0 proti, 0 sa zdržal.
K bodu č. 1:
Informáciu o voľbách do študentskej časti AS FPV UMB a AS UMB podala Mária Bullová. Voľby
študentského parlamentu sa uskutočnili od 5.11.-15.11.2012. Novozvolenými zástupcami študentov
v AS FPV UMB a AS UMB sú:
1. Mária Bullová – zástupca študentov v AS FPV UMB aj v AS UMB
2. Dominika Majcherová – zástupca študentov v AS FPV UMB
3. Andrea Sisáková – zástupca študentov v AS FPV UMB.
K bodu č. 2:
Návrh AS FPV UMB na úpravu organizácie štúdia na UMB – návrh uviedol predseda AS FPV UMB
doc. Medveď.
Podľa predloženého materiálu AS FPV UMB navrhuje realizovať tieto zmeny v organizácii štúdia na
UMB:
1. Od akademického roku 2013-2014 upraviť rozsah výučbových jednotiek na UMB na 45 minút,
resp. v zmysle spojenia 2 výučbových jednotiek do jednej na 90 minút.
2. Od akademického roku 2013-2014 predĺžiť dĺžku semestra (zimného aj letného) na 14 týždňov.
3. Pri príprave podkladov (učebných plánov jednotlivých ŠP) pre nasledujúcu akreditáciu
navrhujeme zvýšiť odporúčaný počet hodín priamej výučby týždenne minimálne na 22 hodín.
Hlavným dôvodom návrhu je zabezpečiť konkurencieschopnosť absolventov voči absolventom iných
VŠ na Slovensku a v Českej republike a to predovšetkým v kvalite ale i kvantite získaných vedomostí
a praktických zručností.
Diskusia:
Dekan Gajdoš:
- ozrejmil genézu 40 minútovej výučbovej jednotky, ktorá bola prijatá na UMB,
Doc. Medveď:
- doplnil, že zmena neprináša do rozpočtu zvýšené finančné požiadavky, je to skôr záťaž pre
učiteľa a študenta,
- po uplynutí 3 akademických rokov je táto úprava naďalej na našej fakulte vnímaná ako
nesprávny krok, ktorý vedie k znižovaniu kvality VŠ vzdelávania na UMB.
Doc.Janiš – skracovanie výučbovej jednotky je na úkor kvality výučby.
Prof. Melicherčík – týka sa to hlavne laboratórnych cvičení, podporuje zvýšenie výučbovej jednotky
z dôvodu kvality získavania vedomostí.
Doc. Čižmárová:
- negatívne vníma, že sa učí v chvate, má negatívne ohlasy hlavne od študentov,
- skrátená dĺžka súvislej praxe – nevyhovujúce.
Prodekanka Kmeťová:
- súhlasí so všetkým čo odznelo,
- zdôvodnila ekonomickú stránku,
- odvolala sa na Bolonskú deklaráciu,
- pripomenula tvrdú kritiku európskej akreditačnej komisie.

D.Majcherová:
- pre študenta je to záťaž – hlavne pre tých ktorí sa zúčastňujú terénnych praxí,
- podporuje výučbovú jednotku na 50 minút.
M.Bullová – podporuje návrh zvýšenia výučbovej jednotky.
Po diskusii k predloženému návrhu bol prijatý návrh s 50 minútovou vyučovacou hodinou, 18
vyučovacích hodín (P a PV predmety), 13 semestrov. Je to iniciatíva AS FPV UMB a je potrebná
diskusia s ostatnými senátmi fakúlt.
UZNESENIE č. 01/11/2012
AS FPV UMB navrhuje od akademického roku 2013/2014 upraviť rozsah vyučovacej hodiny na
UMB na 50 minút (hlasovanie 10 za; 0 proti; 0 sa vzdal).
K bodu č.3:
- materiál na rokovanie AS UMB dostávajú členovia v krátkom termíne pred začatím AS UMB, čím
vzniká nedostatočný priestor k diskusiám s vedením AS FPV a fakulty.
K bodu č. 4:
Dekan Gajdoš:
- od 1.1.2013 financovanie katedier podľa výkonovej metodiky,
- informoval o zasadnutí VR FPV UMB dňa 22.11.2012, kde boli konštatované pozitíva
a negatíva v Dlhodobom zámere rozvoja FPV UMB na obdobie rokov 2008-2013, priebežné
plnenie za rok 2012,
- balík finančných prostriedkov na pg praxe na rok 2013 (vo výške roku 2012) nie sú
zohľadnené odvody na dohody v zmysle zmeny zákonníka práce od roku 2013,
- v rozpise dotácie na rok 2013 sa nepočíta s položkou špecifiká.
Doc. Medveď – pociťujeme nespravodlivosť pri delení prostriedkov na vedu – dekan Gajdoš bude na
túto tému rokovať s rektorkou v najbližších dňoch.
K bodu č. 5:
Doc. Kmeťová – odpočet pre pedagogický výkon po ukončení 3. etapy evidencie v AIS-e – je to
námet na diskusiu v senátoch fakúlt a následne otvoriť diskusiu v AS UMB.

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

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

