Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
za rok 2012
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (ďalej AS FPV UMB) predkladá správu o svojej činnosti za rok 2012.
Rok 2012 bol druhým rokom štvorročného funkčného obdobia členov AS FPV UMB, ktorí
boli zvolení v riadnych voľbách 23. - 24. 11. 2010. V súlade so Zásadami volieb do AS FPV
UMB má zamestnanecká časť AS FPV UMB 8 členov, študentská časť má 3 členov.
Predsedníctvo AS FPV UMB v roku 2012 pracovalo v zložení:
predseda AS FPV UMB
- doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
podpredseda AS FPV UMB - doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
podpredseda AS FPV UMB - Bc. Katarína Chovanová (za študentskú časť AS)
V roku 2012 sa uskutočnilo 5 zasadnutí AS FPV UMB:
2. marca 2012
- riadne zasadnutie (elektronické hlasovanie)
28. mája 2012
- riadne zasadnutie
22. augusta 2012
- riadne zasadnutie (elektronické hlasovanie)
17. októbra 2012
- riadne zasadnutie (elektronické hlasovanie)
26. novembra 2012 - riadne zasadnutie
Na zasadnutí AS FPV UMB 2. marca 2012 bol elektronicky prerokovaný a schválený
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FPV UMB a Harmonogram štúdia na FPV UMB na
akademický rok 2012/2013.
Na zasadnutí 28. mája 2012 bol schválený návrh rozpočtu FPV UMB na rok 2012. Okrem
toho bola prerokovaná a schválená Metodika tvorby rozpočtu FPV UMB od roku 2012 a na
ďalšie roky, ktorá zohľadňovala kritériá tvorby rozpočtu na UMB, kritériá komplexnej
akreditácie a čiastočne aj kritériá agentúry ARRA. Na tomto zasadnutí AS FPV UMB schválil
Návrh na zriadenie a Štatút Centra pre vysokovýkonné počítanie UMB (HPCC UMB) ako
organizačnej zložky FPV UMB ako aj pravidlá jeho financovania. Zmena v organizačnej
štruktúre FPV UMB bola schválená formou Dodatku č. 4 k Štatútu FPV UMB. V ďalšom
bode AS FPV UMB schválil na návrh dekana zmenu v zložení VR FPV UMB, pričom prof.
Ing. Jaroslava Škvareninu, CSc. (TU Zvolen) nahradil doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.,
(dekan FIT VUT Brno). V ďalšom bode predseda AS FPV UMB podal informáciu
o dokumente Pracovný poriadok UMB, ktorý bol v tom čase v štádiu prepracovávania po
neschválení jeho prvého návrhu na rokovaní AS UMB. AS FPV UMB sa ďalej venoval
otázkam predloženým zástupkyňami Študentského parlamentu, konkrétne zosúladeniu
skúškového obdobia v letnom semestri s terénnymi cvičeniami študentov niektorých

študijných programov a požiadavke zjednotenia termínov zápisu PV a V predmetov pre
študentov 1. ročníka Mgr. stupňa.
Na zasadnutí AS FPV UMB 26. novembra 2012 bol elektronicky prerokovaný a schválený
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FPV UMB, v ktorom boli z dôvodu zvýšenia
efektivity práce upravené oblasti pôsobenia prodekanov FPV UMB a ich útvarov, a to
s účinnosťou od 1. 9. 2012.
Na zasadnutí AS FPV UMB 17. októbra 2012 bol elektronicky prerokovaný a schválený
materiál Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2013/2014.
Na zasadnutí 26. novembra 2012 podala členka AS FPV UMB Bc. Mária Bullová informáciu
o voľbách do študentskej časti AS FPV UMB a AS UMB, ktoré sa uskutočnili v termíne od
5.11. do 15.11.2012. Novozvolenými zástupcami študentov v AS FPV UMB a AS UMB sa
stali:
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.
Na zasadnutí 26. novembra 2012 predložil predseda AS FPV UMB návrh na úpravu
organizácie štúdia na UMB ako iniciatívu AS FPV UMB na rokovanie AS UMB. Konkrétne
išlo o návrh úpravy zvýšenia rozsahu priamej výučby na UMB (dĺžka výučbovej jednotky,
dĺžka semestra a odporúčaný týždenný počet hodín priamej výučby). Hlavným dôvodom
návrhu bolo zabezpečiť konkurencieschopnosť absolventov voči absolventom iných VŠ na
Slovensku a v Českej republike a to predovšetkým v kvalite ale i kvantite získaných
vedomostí. Po diskusii k predloženému návrhu bol prijatý návrh s 50 minútovou vyučovacou
hodinou, dĺžka semestra 13 týždňov a odporúčaný týždenný počet 18 vyučovacích hodín (P
a PV predmety).
Na zasadnutí 26. novembra 2012 zástupcovia FPV v AS UMB konštatovali, že materiály na
rokovanie AS UMB dostávajú v krátkom termíne pred začatím AS UMB, čím vzniká
nedostatočný priestor k diskusiám s členmi AS FPV UMB a vedením fakulty.
V ďalšom bode dekan FPV UMB informoval o aktuálnych problémoch fakulty, a to
predovšetkým o plnení Dlhodobého zámeru rozvoja FPV UMB na obdobie rokov 2008-2013
a o nepriaznivej ekonomickej situácii na fakulte. V tejto súvislosti dekan potvrdil zámer
vedenia fakulty uplatňovať pri financovaní katedier schválenú výkonovú metodiku.
1) Vnútorné predpisy a dokumenty
V súlade so zákonom o vysokých školách AS FPV UMB v roku 2012 prerokoval a schválil
vnútorné predpisy a dokumenty FPV UMB a jej organizačných súčastí:
 Návrh rozpočtu FPV UMB na rok 2012

 Dodatok k Štatútu FPV UMB
 Dodatok k Organizačnému poriadku FPV UMB
AS FPV UMB ešte na svojom zasadnutí 24. januára 2011 začal pracovať na úprave
vnútorných predpisov a dokumentov FPV UMB. Nakoľko bola na jar 2011 avizovaná
novelizácia Zákona o vysokých školách a Zákonníka práce, úprava vnútorných predpisov
a dokumentov FPV UMB bola pozastavená.
2) Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami univerzity
Pokračovanie ekonomickej stabilizácie FPV UMB predstavuje jednu z dôležitých úloh aj
z pohľadu činnosti AS FPV UMB. Prioritou je udržanie trendu smerujúceho k výkonovému
modelu hodnotenia pracovísk a rozdeľovania zdrojov vnútri fakulty. V tomto duchu bol v AS
FPV UMB schválený aj rozpočet fakulty na rok 2012.
Členovia AS FPV UMB boli na zasadnutiach informovaní o opatreniach, ktoré vedenie FPV
UMB prijímalo na zabezpečenie ekonomickej stability a perspektívneho rozvoja FPV UMB.
Na zasadnutiach AS FPV UMB bolo zo strany vedenia fakulty konštatované, že vedenie FPV
nemá dosah na riadenie a financovanie vedeckých inštitútov fakulty, hoci ide o jej
organizačné zložky.
3) Vnútorná agenda AS FPV UMB
AS FPV UMB sa vo svojej činnosti riadi Rokovacím poriadkom a Zásadami volieb do
Akademického senátu FPV UMB.
AS FPV UMB konštatuje, že komunikácia s vedením fakulty, so zástupcami fakulty v AS
UMB ako aj s predsedníctvom AS UMB je na veľmi dobrej úrovni.
Za účelom zlepšenia informovanosti členov AO FPV UMB bola ešte v roku 2011 zriadená
nová webová stránka senátu, na ktorej sa nachádzajú všetky vnútorné predpisy a dokumenty
FPV UMB, ako aj zápisnice zo zasadnutí AS FPV. Okrem toho pri nástenke senátu (vo
vestibule fakulty) bola k dispozícii poštová schránka, ktorú mohli členovia AO FPV UMB
využiť na zasielanie svojich podnetov a návrhov na zlepšenie činnosti senátu, ako aj
fungovania celej fakulty.
Rád by som sa poďakoval členom AS FPV UMB za otvorený, vecný a konštruktívny prístup
k pôsobeniu v senáte a všetkým aktívnym členom akademickej obce fakulty za podnetné
námety a pripomienky k práci senátu.
V Banskej Bystrici, 18. januára 2013.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
predseda AS FPV UMB

Členovia Akademického senátu FPV UMB v Banskej Bystrici v roku 2012
Funkcia + meno
Predseda
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Podpredsedovia
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Bc. Jana Kollárová
Tajomníčka
Elena Kollárová
Členovia (zamestnanecká časť)
PaedDr. Beata Árvayová

Súčasť
FPV
UMB

Zmeny v priebehu roka

KCh
KGGKE
Bc. Katarína Chovanová (do 15/11/2011)
dekanát
dekanát

doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

KM

doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.

KM
KCh

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

KTT

RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

KŽP

Členovia (študentská časť)
Mária Bullová
Dominika Majcherová

Mgr. Anna Gondášová (do 15/11/2012)

Andrea Sisáková

od 15/11/2012

