Zápisnica č. 04/2014
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 19.6.2014
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV UMB počet zúčastnených 8 po ďalšej
polhodine rokovania 9).
Program:
1. Príprava dokumentov AS FPV UMB (štatút, zásady volieb, rokovací poriadok).
2. Ekonomická stabilizácia FPV UMB.
3. Návrh rozpisu dotácie MP na pracoviská fakulty v zmysle výkonovej metodiky tvorby rozpočtu
FPV UMB na rok 2014.
4. Termíny volieb dekana FPV UMB a AS FPV UMB.
5. Organizačný poriadok FPV UMB.
Predseda AS FPV doc. Medveď privítal prítomných a po prednesení bodov programu bolo vykonané
hlasovanie(8 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 1:
Návrh nových dokumentov AS FPV uviedol predseda doc. Medveď – štatút AS FPV, zásady volieb
ASFPV, rokovací poriadok AS FPV. Rokovania sa zúčastnili aj členovia akademickej obce katedry
informatiky a katedry fyziky, ktorí doručili dnešnému rokovaniu písomnú požiadavku (originál je
súčasťou dokumentov archivovaných v materiáloch AS FPV), kde požadujú:
1. aby v AS FPV malo priame zastúpenie každé akademické pracovisko fakulty, t.j. aby každá
katedra FPV UMB mala v AS FPV aspoň jedného svojho člena,
2. aby informácia o zasadnutí AS FPV bola zverejňovaná prostredníctvom webovej stránky
v dostatočnom predstihu a aby sa o zasadnutí AS FPV dozvedel každý člen akademickej obce
FPV UMB priamo prostredníctvom e-mailu.
Diskusia:
Doc. Janiš – podporuje zloženie profesorov, docentov, DrSc.
RNDr. Turisová – nesúhlasí len so zastúpením profesorov, docentov a DrSc.
Prof. Zelený – upozorňuje na právo voliť a byť volený.
Ing. Jacková a Dr. Siládi – chýba informovanosť členov akademickej obce a dokumenty.
Doc. Raganová – vypracovať nový návrh volebného a rokovacieho poriadku AS FPV – predložiť
akademickej obci.
Bol predložený návrh zastupiteľnosti AS FPV a to:
Doc. Medveď: 6-2-4 hlasovanie 6 za; 3 proti; 0 sa zdržal
Dr. Turisová: 4-4-4
hlasovanie 6 za; 2 proti; 1 sa zdržal
AS FPV UMB týmto neschválil návrh Štatútu AS FPV UMB. Z dôvodu potreby širšej diskusie
o pripravovaných dokumentoch sa AS FPV UMB uzniesol na zvolaní stretnutia akademickej obce
FPV UMB.
UZNESENIE č. 01/06/2014
AS FPV UMB poveruje predsedu AS FPV UMB zvolať stretnutie akademickej obce FPV UMB
v termíne do 16. septembra 2014. Informácia bude zaslaná všetkých členom akademickej obce
v dostatočnom predstihu.

K bodu 2-3:
Body rokovania uviedol dekan Gajdoš. Zhodnotil opatrenia na ekonomickú stabilizáciu katedier FPV
UMB na obdobie rokov 2011 – 2013. Katedry si budú musieť vyriešiť svoj deficit.
Diskusia:
Doc. Janiš:
- z čoho sa platia odvody?

- fond vedúceho katedry – zverejniť všetky katedry
- externé štúdium – či sa započítava do pg výkonu.
Dr. Turisová – zverejniť výkonovú metodiku.

UZNESENIE č. 02/06/2014
AS FPV UMB návrh rozpisu dotácie MP na pracoviská fakulty v zmysle výkonovej metodiky tvorby
rozpočtu FPV UMB na rok 2014. AS FPV súhlasí so zvýšením fondu dekana na rok 2014 na 12 %
(9 za;0 proti;0 sa zdržal).
UZNESENIE č.03/06/2014
AS FPV žiada vedenie fakulty spracovať a predložiť kritériá na status špičkového pracovníka
a pravidlá ich odmeňovania.
T: 30.10.2014
K bodu č. 4:
Z dôvodu neschválenia nových dokumentov AS FPV UMB (štatút, zásady volieb, rokovací poriadok)
sa bude AS prípravou volieb nových členov AS FPV UMB zaoberať po stretnutí akademickej obce
FPV UMB.
V diskusii o termíne volieb dekana FPV UMB sa členovia AS FPV UMB zhodli, že ich organizáciu
ponechajú na nových členov AS FPV UMB.
K bodu č. 5:
Organizačný poriadok FPV UMB – uviedol dekan Gajdoš a zdôvodnil potrebu úpravy dokumentu,
ktorý je súčasťou Štatútu FPV UMB platného od 28. 4. 2014.
UZNESENIE č. 04/06/2014
AS FPV schvaľuje Organizačný poriadok FPV UMB (9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).

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

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

