Č. z.: 5968/2015
Č. sp.: 373-2015-FPV-VVaEČ

V Banskej Bystrici 24. apríla 2015

Z ÁPIS č.1
zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
zo dňa 24. apríla 2015
Hlasujúcich: 18 prítomných členov – podľa prezenčnej listiny (85,7 %)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VR FPV UMB;
Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom VR FPV UMB;
Kontrola plnenia uznesení;
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v ŠO 9.1.1 Matematika
RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.;
Schválenie nového Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FPV UMB;
Výročná správa o vzdelávacej činnosti na FPV UMB za rok 2014;
Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti na FPV UMB za rok 2014;
Predloženie návrhov na udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. RNDr. Pavlovi
Brunovskému, DrSc. a prof. RNDr. Jaroslavovi Smítalovi, DrSc.;
Stanovisko k začatiu habilitačného konania PaedDr. Jána Stebilu, PhD. na PF UKF
v Nitre;
Návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.3.5
Synekológia, študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana;
Návrh na schválenie vysokoškolských učiteľov a ďalších odborníkov s právom
skúšať na štátnych a rigoróznych skúškach;
Rôzne;
Záver.

K bodu 1:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VR FPV UMB

Zasadnutie Vedeckej rady FPV UMB (VR FPV UMB) otvorila a všetkých prítomných
privítala jej predsedkyňa, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Predsedkyňa VR FPV UMB oboznámila prítomných s programom prvého zasadnutia
VR FPV UMB, ktorý VR FPV UMB jednohlasne schválila.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.

K bodu 2:

Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom VR FPV UMB

Predsedkyňa vedeckej rady, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., odovzdala
vymenúvacie dekréty jej členom a poďakovala im za prijatie členstva vo VR FPV UMB.

K bodu 3:

Kontrola plnenia uznesení

O plnení uznesení informovala prítomných predsedkyňa VR FPV UMB. Skonštatovala,
že uznesenia z posledného zasadnutia VR FPV UMB, dňa 27.11. 2014, boli splnené.
ROZHODNUTIE VR č. 1/2015: Vedecká rada FPV UMB vzala na vedomie, že uznesenia
z posledného zasadnutia VR FPV UMB boli splnené.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 4:

Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
9.1.1 Matematika RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.

„docent“

v ŠO

Predsedkyňa VR FPV UMB predložila, v zmysle § 2, ods. 1, Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor v znení neskorších predpisov, VR FPV UMB návrh na prerokovanie
udelenia vedecko-pedagogického titulu „docent“ RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.
Na rokovaní VR FPV UMB privítala, v zmysle § 2, ods. 6, Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor v znení neskorších predpisov, prodekana pre pedagogickú činnosť
Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Martina Krajčoviča, PhD., zástupcu
fakulty, na ktorej habilitantka pedagogicky pôsobí.
Požiadala predsedu habilitačnej komisie prof. RNDr. Ľubomíra Snohu, DSc., DrSc.,
aby informoval prítomných o priebehu habilitačného konania a oboznámil ich s návrhom
habilitačnej komisie na udelenie titulu „docent“ RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.
Predseda habilitačnej komisie konštatoval, že bol v priebehu habilitačného konania
dodržaný postup v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení
neskorších predpisov. Habilitačná komisia vo svojom návrhu odporučila VR FPV UMB
schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ RNDr. Božene Dorociakovej, PhD.
Predsedkyňa VR FPV UMB požiadala členov vedeckej rady o tajné hlasovanie
k predloženému návrhu.
ROZHODNUTIE VR č. 2/2015: Vedecká rada FPV UMB konštatuje, že v priebehu
habilitácie RNDr. Boženy Dorociakovej, PhD., bol dodržaný postup podľa Vyhlášky MŠ SR
č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení
neskorších predpisov.
ROZHODNUTIE VR č. 3/2015: Vedecká rada FPV UMB v súlade s § 2, ods. 1, Vyhlášky
MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov konštatuje, že
uchádzačka spĺňa podmienky na získanie titulu docent. VR FPV UMB v tajnom hlasovaní
rozhodla udeliť RNDr. Božene Dorociakovej, PhD. titul docent v študijnom odbore
9.1.1 Matematika.
Z celkového počtu prítomných hlasovalo: za – 18, proti – 0, zdržalo sa – 0, nehlasovalo – 0.

K bodu 5:

Schválenie nového Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FPV UMB

Predsedkyňa informovala o hlavných zmenách v Rokovacom poriadku VR FPV UMB v jeho
jednotlivých článkoch. Požiadala prítomných o ich pripomienky k predloženému návrhu.
Diskusia:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – v článku 5 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka korešpondenčného
hlasovania o návrhoch vedeckej rady, by mohlo byť doplnené ustanovenie o dvojkolovom
korešpondenčnom hlasovaní. V prvom kole by členovia vyjadrili svoj súhlas, resp. nesúhlas
s hlasovaním korešpondenčným spôsobom a v prípade súhlasu s takýmto spôsobom hlasovania
by v druhom kole korešpondenčne hlasovali o samotnom návrhu.
ROZHODNUTIE VR č. 4/2015: Vedecká rada FPV UMB schvaľuje nový Rokovací poriadok
Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici bez pripomienok.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 6:

Výročná správa o vzdelávacej činnosti na FPV UMB za rok 2014

Predsedkyňa vedeckej rady privítala na zasadnutí prodekanku pre pedagogickú činnosť
a sociálnu starostlivosť o študentov FPV UMB, PaedDr. Miriam Spodniakovú Pfefferovú, PhD.
a požiadala ju o prezentáciu hlavných častí Výročnej správy o vzdelávacej činnosti na FPV UMB
v Banskej Bystrici za rok 2014.
Diskusia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – Odzrkadlila sa nová marketingová stratégia na počte
prihlásených študentov? Nová marketingová stratégia sa prejavila hlavne v študijnom programe
Forenzná a kriminalistická chémia, kde bol zaznamenaný najvyšší počet prihlásených
uchádzačov.
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. – Máte na fakulte vytvorený systém pre mimoriadne štipendiá pre
doktorandov? Nie.
Pripomienky:
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. – v tabuľke č. 5: Študijné programy, ktoré neponúka iná vysoká
škola na Slovensku, by mal byť doplnený študijný program Pravdepodobnosť a matematická
štatistika (PhD.) v dennej a externej forme štúdia.
ROZHODNUTIE VR č. 5/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1, písm. b)
Rokovacieho poriadku FPV UMB, berie na vedomie Výročnú správu o vzdelávacej činnosti
na FPV UMB za rok 2014 s pripomienkami.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov
K bodu 7:

Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti na FPV UMB za rok 2014

Najvýznamnejšie časti Výročnej správy o vedeckovýskumnej činnosti na FPV UMB za rok
2014 prezentoval členom vedeckej rady prodekan FPV UMB pre vedu a výskum
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. V diskusii vystúpili: prof. Nedela, prof. Snoha, prof. Noga,
doc. Semanišin, prof. Petrová a prof. Bitušík. Členovia vedeckej rady diskutovali predovšetkým
o súčasnej situácii v oblasti získavania výskumných grantov, o problematike doktorandského
štúdia a jeho hodnotenia. K bodu 7 neodzneli žiadne zásadné pripomienky.

ROZHODNUTIE VR č. 6/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1, písm. b)
Rokovacieho poriadku FPV UMB, berie na vedomie Výročnú správu o vedeckovýskumnej
činnosti na FPV UMB za rok 2014 bez pripomienok.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 8:

Predloženie návrhov na udelenie titulu „doctor honoris causa“
prof. RNDr. Pavlovi Brunovskému, DrSc. a prof. RNDr. Jaroslavovi
Smítalovi, DrSc.

Predsedkyňa vedeckej rady uviedla ďalší bod programu rokovania a požiadala
prof. RNDr. Ľubomíra Snohu, DSc., DrSc., ktorý vypracoval obidva návrhy na udelenie titulu, aby
v krátkosti predstavil kandidátov. Členovia VR FPV UMB sa vyjadrili k predloženým návrhom
v tajnom hlasovaní.
ROZHODNUTIE VR č. 7/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1., písm. n)
Rokovacieho poriadku VR FPV UMB, súhlasí s predložením návrhu na udelenie titulu
„doctor honoris causa“ prof. RNDr. Pavlovi Brunovskému, DrSc. Vedeckej rade UMB.
Z celkového počtu prítomných hlasovalo: za – 18, proti – 0, zdržalo sa – 0, nehlasovalo – 0.
ROZHODNUTIE VR č. 8/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1., písm. n)
Rokovacieho poriadku VR FPV UMB, súhlasí s predložením návrhu na udelenie titulu
„doctor honoris causa“ prof. RNDr. Jaroslavovi Smítalovi, DrSc. Vedeckej rade UMB.
Z celkového počtu prítomných hlasovalo: za – 17, proti – 0, zdržalo sa – 0, nehlasoval – 1.
K bodu 9:

Stanovisko k začatiu habilitačného konania PaedDr. Jána Stebilu, PhD. na
Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

V súlade s čl. 2, ods. 1, písm. p) Rokovacieho poriadku VR FPV UMB požiadala
predsedkyňa vedeckej rady o vyjadrenie stanoviska k začatiu habilitačného konania PaedDr.
Jána Stebilu, PhD. na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Členovia vedeckej rady mali
k dispozícii prehľad plnenia kritérií uchádzača o habilitačné konania na PF UKF v Nitre, jeho
vedecko-pedagogickú charakteristiku a prehľad jeho pedagogickej, publikačnej a
vedeckovýskumnej činnosti.
ROZHODNUTIE VR č. 9/2015: Vzhľadom na to, že PaedDr. Ján Stebila, PhD. spĺňa
požiadavky na habilitačné konanie na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, VR FPV UMB
odporúča začatie habilitačného konania.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 10: Návrh na schválenie školiteľov doktorandského štúdia v študijnom
odbore 4.3.5 Synekológia, študijnom programe Evolúcia ekosystémov
a ich ochrana
Predsedkyňa vedeckej rady predložila na schválenie návrh štyroch nových školiteľov
doktorandského štúdia pre študijný program Evolúcia ekosystémov a ich ochrana. Členovia
vedeckej rady mali k dispozícii vedecko-pedagogické charakteristiky všetkých navrhovaných
školiteľov.

ROZHODNUTIE VR č. 10/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1, písm. e)
Rokovacieho poriadku VR FPV UMB, schvaľuje doc. RNDr. Romana Albertyho, CSc., doc.
RNDr. Svetlanu Gáperovú, PhD., doc. RNDr. Ingrid Turisovú, PhD. a doc. RNDr. Stanislava
Jeleňa, CSc., ako školiteľov doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.3.5 Synekológia,
študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 11: Návrh na schválenie vysokoškolských učiteľov a ďalších odborníkov
s právom skúšať na štátnych a rigoróznych skúškach
Predsedkyňa vedeckej rady predložila na schválenie návrh vysokoškolských učiteľov
a ďalších odborníkov s právom skúšať na štátnych a rigoróznych skúškach, pre študijné
programy: Aplikovaná geológia, Učiteľstvo geografie (v kombinácii), Učiteľstvo informatiky
(v kombinácii), Matematická štatistika a finančná matematika a Environmentálny
manažment.
ROZHODNUTIE VR č. 11/2015: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2, ods. 1, písm. d)
Rokovacieho poriadku VR FPV UMB, schvaľuje uvedených vysokoškolských učiteľov
a ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych a rigoróznych skúškach pre
študijné programy uskutočňované na FPV UMB.
Katedra geografie a geológie
Študijný program

Mgr.
Mgr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.

Meno a priezvisko
Štefan
Ferenc, PhD.
Viera
Šimonová, PhD.
Roberta
Prokešová, PhD.
Tomáš
Mikuš, PhD.
Peter
Barto, PhD.

Pracovisko
FPV UMB
FPV UMB
FPV UMB

Ing.

Meno a priezvisko
Jana
Jacková, PhD.

Pracovisko
FPV UMB

Stupeň

Aplikovaná geológia

II.

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

II.

Geologický ústav SAV

FPV UMB

Katedra informatiky
Študijný program
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

Stupeň
II.

Katedra matematiky
Študijný program
Matematická štatistika a finančná
matematika

Meno a priezvisko

Stupeň
II.

doc. RNDr.

Viktor

Witkovský, CSc.

Ing.
Ing.
prof. RNDr.
RNDr.

Meno a priezvisko
Katarína
Trnková, PhD.
Radoslava Kanianska, CSc.
Oľga
Kontrišová, PhD.
Peter
Morong

Pracovisko
SAV Ústav merania

Katedra životného prostredia
Študijný program

Environmentálny manažment

Stupeň

II.

Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.

Pracovisko
FPV UMB
FPV UMB
TUZVO
Štátne lesy

K bodu 12: Rôzne
Predsedkyňa vedeckej rady požiadala prof. RNDr. Pavla Hanzela, CSc., prof. RNDr.
Ľubomíra Snohu, DSc., DrSc., prof. RNDr. Romana Nedelu, DrSc., doc. RNDr. Miroslava
Medveďa, PhD., doc. RNDr. Alfonza Gajdoša, PhD. a prof. RNDr. Ladislava Tolmáčiho, PhD.
o účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce Mgr. Jána Karabáša, PhD.,
v ŠO 9.1.1 Matematika, ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2015, v miestnosti 234, na FPV
UMB.
K bodu 13: Záver
Pred ukončením zasadnutia predsedkyňa VR FPV UMB poďakovala všetkým
prítomným za účasť, aktívny prístup a cenné pripomienky. Termín ďalšieho zasadnutia
vedeckej rady bol stanovený na 12. novembra 2015.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka a predsedkyňa VR FPV UMB

Zapísala:
Ing. Slavka Račáková, PhD. – referentka pre vedu a výskum FPV UMB
Správnosť overil:
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. – prodekan pre vedu a výskum FPV UMB, podpredseda VR FPV UMB

