UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Fakulta prírodných vied, Tajovského 40, 974 01 B. Bystrica

Dekanát fakulty
Referát pre vedu, výskum
a medzinárodnú spoluprácu

e-mail : slavka.racakova@umb.sk
telefón : +421 48 446 7431

č. z.: 1553/2012
č. sp.: 590-2012-FPV-VaV
Z ÁPIS č. 2
zo zasadnutia vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
zo dňa 8. decembra 2011

Hlasujúcich 18 prítomných členov – podľa prezenčnej listiny (75 %)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Habilitačné konanie: RNDr. Dana Hliněná, PhD.; študijný odbor 9.1.1 Matematika
Habilitačné konanie: RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc.; študijný odbor 9.1.1 Matematika
Schválenie nových študijných programov
Dlhodobý zámer rozvoja FPV UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013
Rôzne

K bodu 1:

Otvorenie

Zasadnutie vedeckej rady FPV UMB (VR FPV UMB) otvoril a všetkých prítomných
privítal jej predseda, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. Navrhol zmenu poradia bodov
plánovaného programu zasadnutia.
Vedecká rada FPV jednohlasne schválila pozmenený program 2. zasadnutia VR
FPV UMB.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
K bodu 2:

Kontrola plnenia uznesení

O plnení uznesení informoval prítomných predseda VR FPV UMB, dekan doc. RNDr.
Alfonz Gajdoš, PhD.
ROZHODNUTIE VR č. 9/02/11:
Členovia VR FPV UMB vzali na vedomie, že uznesenia
z posledného zasadnutia VR FPV UMB boli splnené.
K bodu 3:

Habilitačné konanie: RNDr. Dana Hliněná, PhD.; študijný odbor 9.1.1 Matematika

Predseda VR FPV UMB predložil, v zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor, VR návrh oponentov habilitačnej práce RNDr. Dany Hliněnej, PhD.,
a návrh členov habilitačnej komisie pre habilitačné konanie.

Odovzdal slovo garantovi habilitačného a vymenúvacieho konania na UMB v odbore
9.1.1 Matematika, prof. RNDr. Romanovi Nedelovi, DrSc.. Požiadal ho o vyjadrenie
stanoviska k začatiu habilitačného konania uchádzačky o udelenie titulu docent. - RNDr.
Dany Hliněnej, PhD.
Garant habilitačného konania predstavil uchádzačku, vyjadril sa k jej publikačnej a
pedagogickej aktivite. Z troch predložených tém habilitačnej prednášky navrhol vybrať tému:
„Základy fuzzy množín“.
ROZHODNUTIE VR č. 10/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR, na základe výsledkov tajného hlasovania súhlasí s návrhom
oponentov habilitačnej práce RNDr. Dany Hliněnej, PhD. – Fuzzy množiny a ich aplikácie,
v zložení: prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc., doc. RNDr. Oľga Nanásiová, PhD. a doc.
RNDr. Vladimír Janiš., CSc.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 11/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR, na základe výsledkov tajného hlasovania, súhlasí s návrhom členov
habilitačnej komisie pre habilitačné konanie RNDr. Dany Hliněnej, PhD., v zložení: prof.
RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (predseda), prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (člen), prof. RNDr.
Beloslav Riečan, DrSc. (člen).
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 12/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR berie na vedomie tému habilitačnej prednášky RNDr. Dany Hliněnej,
PhD. s názvom „Základy fuzzy množín“.
Diskusia:
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.: Oponenti habilitačnej práce by nemali mať spoločne
publikované práce s habilitantkou.
doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.: Habilitačné prednášky by mohli odznieť aj v rámci fakultného
prírodovedného kolokvia.
K bodu 4: Habilitačné konanie: RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc.; študijný odbor 9.1.1 Matematika
Predseda VR FPV UMB predložil, v zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor, VR návrh oponentov habilitačnej práce RNDr. Pavla Hrnčiara, CSc.,
a návrh členov habilitačnej komisie pre habilitačné konanie. Odovzdal slovo garantovi
habilitačného a vymenúvacieho konania na UMB v odbore 9.1.1 Matematika, prof. RNDr.
Romanovi Nedelovi, DrSc.. Požiadal ho o vyjadrenie stanoviska k začatiu habilitačného
konania uchádzača o udelenie titulu docent. - RNDr. Pavla Hrnčiara, CSc.
Garant habilitačného konania predstavil uchádzača, vyjadril sa k jeho publikačnej a
pedagogickej aktivite. Z troch predložených tém habilitačnej prednášky navrhol vybrať tému:
„Dinitzov problém“.
ROZHODNUTIE VR č. 13/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR, na základe výsledkov tajného hlasovania, súhlasí s návrhom
oponentov habilitačnej práce RNDr. Pavla Hrnčiara, CSc. – Minimálne excentricitové

postupnosti a kružnice v grafoch v zložení: prof. Mirka Miller, PhD., prof. RNDr. Martin Bača,
CSc. a prof. RNDr. Miroslav Horňák, CSc.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 14/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR, na základe výsledkov tajného hlasovania, súhlasí s návrhom členov
habilitačnej komisie pre habilitačné konanie RNDr. Pavla Hrnčiara, CSc., v zložení: prof.
RNDr. Roman Nedela, DrSc. (predseda), prof. RNDr. Martin Škoviera, CSc. (člen), prof.
RNDr. Ján Plesník, DrSc. (člen).
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 15/02/11: V zmysle § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor VR berie na vedomie tému habilitačnej prednášky RNDr. Pavla Hrnčiara,
CSc. s názvom „Dinitzov problém“.
K bodu 5:

Schválenie nových študijných programov

Predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., predložil VR FPV UMB
návrh na schválenie nového študijného programu 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
v študijnom odbore 4.3.3 Synekológia s názvom „Systémová ekológia“ a návrh nového
študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore 8.3.5
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s názvom „Manažérstvo humánnych
a environmentálnych rizík“. Odovzdal slovo prodekanke pre pedagogickú činnosť a sociálnu
starostlivosť o študentov, doc. RNDr. Jarmile Kmeťovej, PhD., ktorá predstavila predkladané
študijné programy a ich garantov.
K študijnému programu Systémová ekológia sa vyjadril aj garant, prof. RNDr. Peter
Bitušík, CSc. Predkladaný študijný program logicky nadväzuje na 1. a 2. stupeň štúdia v
študijnom programe Systémová ekológia a bude špecificky zameraný na paleoekológiu.
K študijnému programu Manažérstvo humánnych a environmentálnych rizík sa vyjadril
prof. Ing. Ján Zelený, CSc. – garant.
ROZHODNUTIE VR č. 16/02/11: V súlade s čl.2 ods. 1 písmeno c Rokovacieho poriadku
VR schvaľuje návrh nového študijného programu 3. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore 4.3.3 Synekológia s názvom Systémová ekológia.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 17/02/11: V súlade s čl.2 ods. 1 písmeno c Rokovacieho poriadku
VR schvaľuje návrh nového študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s názvom Manažérstvo
humánnych a environmentálnych rizík
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
K bodu 6: Dlhodobý zámer rozvoja FPV UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013
Predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., predložil VR FPV UMB
Dlhodobý zámer rozvoja FPV UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013. Prezentoval
napĺňanie vybraných strategických zámerov a cieľov v oblasti vedy a vzdelávania.

ROZHODNUTIE VR č. 18/02/11: VR FPV UMB berie na vedomie súčasný stav podľa
Dlhodobého zámeru FPV UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013.
K bodu 9:

Rôzne

Pred ukončením zasadnutia predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
poďakoval prítomným za účasť na rokovaní, aktívny prístup a cenné pripomienky
k prerokovávaným bodom programu.
Jarné zasadnutie VR FPV UMB je plánované na 29. marca 2012.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
dekan a predseda VR FPV UMB

Zapísala:
Ing. Slavka Račáková, PhD.
Referát pre vedu, výskum a medzinárodnú spoluprácu FPV UMB
Správnosť overil:
doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
prodekan pre vedu, výskum a medzinárodnú spoluprácu FPV UMB,
podpredseda VR FPV UMB

