č. z.: 19838/2013
č. sp.: 698-2013-FPV-VVaEČ

Z ÁPIS č. 7
zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
zo dňa 21. novembra 2013
Hlasujúcich 19 prítomných členov – podľa prezenčnej listiny (79,2%)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v ŠO 9.1.1
Matematika RNDr. Marekovi Juklovi, PhD.
4. Úprava kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie, študijný odbor 9.1.1
Matematika
5. Návrh na shválenie nového študijného programu: Geografia a rozvoj
regiónov
6. Návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia v študijnom
programe: Matematická analýza
7. 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. Súčasťou otvorenia zasadnutia VR
FPV UMB bolo odovzdania doktorského dekrétu vo vednom odbore: počítačové
a informatické vedy – 010200, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, PhD. Dekrét odovzdal
prorektor pre rozvoj a informatizáciu UMB prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Predseda VR FPV UMB oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Vedecká rada FPV jednohlasne schválila program 7. 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. 46/10/13: Členovia VR FPV UMB vzali na vedomie, že
uznesenia z posledného zasadnutia VR FPV UMB boli splnené

K bodu 3:

Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v ŠO 9.1.1
Matematika RNDr. Marekovi Juklovi, PhD.

Predseda VR FPV odovzdal slovo prof. RNDr. Romanovi Nedelovi, DrSc., predsedovi
habilitačnej komisie a požiadal ho o zhodnotenie priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce RNDr. Mareka Jukla, PhD., ako aj prednesenie stanoviska habilitačnej
komisie k udeleniu vedecko-pedagogického titulu docent. Prítomní členovia habilitačnej
komisie skonštatovali, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Mareka
Jukla, PhD., spĺňala predpísané kritériá a odporúča VR FPV UMB schváliť titul „docent“
RNDr. Marekovi Juklovi, PhD.
Členovia VR FPV UMB, ktorí boli účastníkmi habilitačnej prednášky, taktiež vyjadrili
svoj názor k priebehu habilitačného konania a skonštatovali, že habilitačná prednáška
prebehla v súlade s predpísaným postupom a súhlasia s udelením titulu „docent“ RNDr.
Marekovi Juklovi, PhD.
Vedecká rada FPV UMB prerokovala návrh habilitačnej komisie, ktorá v zmysle §1 ods.
15 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. odporučila VR FPV UMB schváliť udelenie vedeckopedagogického titulu docent v študijnom odbore 9.1.1 Matematika RNDr. Marekovi Juklovi,
PhD.
ROZHODNUTIE VR č. 47/10/13: Vedecká rada FPV UMB konštatuje, že v priebehu
habilitácie RNDr. Mareka Jukla, PhD. bol dodržaný postup podľa vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor a habilitačná komisia odporučila vymenovať uchádzača za docenta
v študijnom odbore 9.1.1 Matematika.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
ROZHODNUTIE VR č. 48/10/13: Vedecká rada FPV UMB v zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky
MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, a na základe výsledkov tajného hlasovania,
rozhodla udeliť vedecko-pedagogický titulu docent RNDr. Marekovi Juklovi, PhD.
v študijnom odbore 9.1.1 Matematika.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov

K bodu 4:

Úprava kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie, študijný odbor
9.1.1 Matematika

Predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., predložil VR FPV UMB
návrh pre úpravu kritérií v habilitačnom a vymenúvacom konaní v študijnom odbore 9.1.1
Matematika. Odovzdal slovo prof. RNDr. Romanovi Nedelovi, DrSc., ktorý predniesol stanovisko
pracovnej skupiny zaoberajúcou sa úpravou kritérií.
Stanovisko: Pracovná skupina neschvaľuje tento návrh úpravy kritérií pre habilitačné
a vymenúvacie konanie pre študijný odbor 9.1.1 Matematika. Dôvodom je, že MŠVVaŠ SR
pripravuje návrh nových kritérií platných pre celú SR. Pracovná skupina odporúča VR FPV UMB
presunúť tento bod rokovania do najbližšieho programu zasadnutia VR FPV UMB.
Diskusia:
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.: Poznamenal, že prebieha diskusia o vytvorení jednotných
kritérií pre odbor Matematika pre územie celej SR.
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.: Poznamenal, že na katedrovej porade bola prejednávaná
možnosť nahradenia slova „ a vedecká spolupráca“ vyhlásením : „alebo pracuje v oblasti
výskumu, ktorá patrí do vedecko-výskumnej oblasti FPV UMB“
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.: Skonštatoval, že v legislatívnom predpise, ktorý upravuje
habilitačné a vymenúvacie konanie, nie je ukotvená žiada požiadavka na vedeckú
spoluprácu žiadateľskej organizácie s prijímajúcou. Takáto podmienka prijatia je v rozpore so
zákonom.
prof. RNDr. Stanislav Holec, CSc.: Súhlasí so stanoviskom prof. Nedelu a prof. Biskupiča,
a odporúča aby bol návrh kvôli pripravovaným zmenám, posunutý do najbližšieho rokovania
VR FPV UMB.
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.: Súhlasí s posunutím návrhu do rokovania najbližšieho
zasadnutia VR FPV UMB, aj vzhľadom na prípravu nových kritérií pre habilitačné
a vymenúvacie konanie (MŠVVaŠ SR).
ROZHODNUTIE VR č. 49/10/13: V zmysle čl. 2 bodu 1 písm. f Rokovacieho poriadku FPV
UMB, členovia VR FPV UMB, schvaľujú uznesenie v znení: bod 4, návrh úpravy kritérií pre
habilitačné a vymenúvacie konanie v študijnom odbore 9.1.1 Matematika, sa vzhľadom na nové
pripravované kritériá pre habilitačné a vymenúvacie konanie (MŠVVaŠ SR) a pripravované
zjednotenie kritérií v rámci jednotlivých študijných programoch v SR, presúva do programu
najbližšieho zasadnutia VR FPV UMB

K bodu 5:

Návrh na schválenie nového študijného programu: Geografia a rozvoj
regiónov

Predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., predložil VR FPV UMB
návrh na schválenie nového študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
v študijnom odbore 4.1.35 Geografia s názvom „Geografia a rozvoj regiónov“. Odovzdal
slovo prodekanke pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov, doc. RNDr.
Jarmile Kmeťovej, PhD., ktorá predstavila predkladaný študijný program a jeho garanta.

. V súlade s čl. 2 ods. 1 písmeno c Rokovacieho poriadku, bol prizvaný zástupca
študentov určeného študentskou časťou akademického senátu FPV : Mária Bullová.
ROZHODNUTIE VR č. 50/10/13: V súlade s čl.2 ods. 1 písmeno c Rokovacieho poriadku
VR schvaľuje návrh nového študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore 4.1.35 Geografia s názvom Geografia a rozvoj regiónov a odporúča ho
predložiť akreditačnej komisii.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
K bodu 6:

Návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia v študijnom
programe: Matematická analýza

Predseda VR FPV UMB, doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., vzhľadom na prebiehajúce
výberové konanie doc. RNDr. Vladimíra Špitalského, PhD. na funkciu docenta v ŠP
Matematická analýza, odporúča VR FPV UMB prerokovať predložený návrh formou per
rollam, až po úspešnom absolvovaní tohto výberového konania.
ROZHODNUTIE VR č. 51/10/13: V zmysle čl. 2 bodu 1 písm. e Rokovacieho poriadku FPV
UMB, členovia VR FPV UMB, schvaľujú uznesenie v znení: VR FPV UMB o bode 6, návrh na
schválenie školiteľov doktorandského štúdia v študijnom programe: Matematická analýza,
vzhľadom na prebiehajúce výberové konanie na funkciu docenta v ŠO Matematická analýza,
odporúča hlasovať pre rollam až po ukončení tohto výberového konania.
K bodu 7: Rôzne
Prodekanka pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov, doc. RNDr.
Jarmila Kmeťová, PhD. informovala o príprave ŠP pre komplexnú akreditáciu v roku 2014
a o prejednávaných bodoch na zasadnutí akreditačnej komisie, ktorého sa zúčastnila
18.11.2013.
Prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. navrhol prerokovať na fakulte a univerzite aktuálnosť
kritérií pre obsadzovanie profesorských a docentských miest na FPV UMB.
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.

Ďalšie zasadnutie VR FPV UMB je plánované na 27. februára 2014

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

Zapísala:
Mgr. Anna Gondášová, PhD.
Referát pre vedu a výskum FPV UMB
Správnosť overil:
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
prodekan pre vedu a výskum FPV UMB, podpredseda VR FPV UMB

