Správa o činnosti Akademického senátu
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
za rok 2015
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 2015.
Rok 2015 bol prvým rokom štvorročného funkčného obdobia členov AS
FPV UMB, ktorí boli zvolení v riadnych voľbách konaných v dňoch 10.11.11.2014. V súlade so Zásadami volieb do AS FPV UMB má zamestnanecká
časť AS FPV UMB 8 členov, študentská časť má 4 členov.
-

AS FPV UMB v roku 2015 pracoval v zložení:
predseda: doc. Ing. Alena Očkajová, PhD., (od 21.1.2015)
podpredseda: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD., za zamestnaneckú časť
AS (od 21.1.2015),
podpredseda: Bc. Andrea Sisáková (Ma-AJ), za študentskú časť AS,
členovia (zamestnanecká časť):
Dobríková Beáta, PaedDr.
Michal Pavol, doc., RNDr., CSc.
Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD.
Trnková Katarína, Ing., PhD.
Urban Peter, doc., Ing., PhD.
Zelený Ján, prof., Ing., CSc.,
- členovia (študentská časť):
Peter Tarič – AIN
Miroslav Kováč – AIN
Jakub Tóth – AIN

V roku 2015 sa uskutočnilo 8 zasadnutí AS FPV UMB:
21. januára 2015 – riadne zasadnutie
25. februára 2015 – riadne zasadnutie
12. marca 2015 – riadne zasadnutie, elektronické hlasovanie
12. mája 2015 – riadne zasadnutie, elektronické hlasovanie
30. júna 2015 – riadne zasadnutie
12. októbra 2015 – riadne zasadnutie
7. decembra 2015 – riadne zasadnutie.

Na zasadnutí AS FPV UMB dňa 21.1.2015 bolo hlavným bodom
programu – schválenie prodekanov FPV UMB na funkčné obdobie 1.2.2015 –
31.1.2019. Návrh s odôvodnením a vedecko-pedagogickú charakteristiku
jednotlivých prodekanov prezentovala pani dekanka doc. RNDr. Jarmila
Kmeťová, PhD. Navrhnutí prodekani načrtli víziu svojho pôsobenia vo funkcii
a odpovedali na otázky v diskusii. Po ukončení diskusie AS FPV UMB schválil
tajným hlasovaním (8 za; 0 proti; 0 sa zdržal) predstavených prodekanov FPV
UMB na volebné obdobie od 1.2.2015 – 31.1.2019.
Súčasne na tomto zasadnutí AS FPV UMB doc. Medveď oboznámil
prítomných so svojím rozhodnutím vzdať sa funkcie predsedu AS FPV UMB z
pracovných a osobných dôvodov a za predsedníčku navrhol doc. Ing. Alenu
Očkajovú, PhD., ktorá návrh prijala. V súvislosti s danou situáciou AS FPV
UMB zvolil volebnú komisiu (8 za; 0 proti; 0 sa zdržal) v zložení: doc. Ing.
Peter Urban, PhD., Ing. Katarína Trnková, PhD., Bc. Andrea Sisáková. AS FPV
UMB schválil tajným hlasovaním (8 za; 0 proti; 0 sa zdržal) za predsedníčku AS
FPV UMB doc. Ing. Alenu Očkajovú, PhD., ktorá sa poďakovala členom AS
FPV UMB za prejavenú dôveru a navrhla doc. Medveďa za podpredsedu AS
FPV UMB. AS FPV UMB schválil tajným hlasovaním (8 za; 0 proti; 0 sa
zdržal) za podpredsedu AS FPV UMB doc. RNDr. Miroslava Medveďa, PhD.
V diskusii v rôznom Ing. Drimal apeloval na to, aby zástupcovia fakulty v
AS UMB mali informácie aj z rokovaní AS FPV a Ing. Trnková sa informovala
ohľadne zmien poskytovania finančného príspevku pri získaní kvalifikačného
rastu – habilitačné a inauguračné konanie.
Keďže rok 2015 bol prvým rokom pôsobenia pani dekanky doc. RNDr.
Jarmily Kmeťovej, PhD., bolo potrebné kreovať aj jednotlivé orgány fakulty
a zasadnutie AS FPV UMB 25.2.2015 bolo zvolané pre schválenie interných
a externých členov Vedeckej rady FPV UMB. Pani dekanka vysvetlila princípy
návrhu jednotlivých členov VR FPV UMB a zároveň ich aj predstavila. AS
FPV UMB schválil predložený návrh interných a externých členov VR FPV
UMB bez pripomienok (10 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
V druhom bode programu pani prodekanka PaedDr. Miriam Spodniaková
Pfefferová, PhD., uviedla materiál „Harmonogram štúdia na FPV UMB pre
akademický rok 2015/2016“, ktorý AS FPV UMB schválil bez pripomienok (10
za; 0 proti; 0 sa zdržal). V diskusii sa študenti pýtali na možnosť vymazávania
predmetov z AISu a zaujímali sa o spôsob delenia prospechového a
motivačného štipendia. Stanovisko zaujali pani dekanka ako aj pani prodekanka.
Pani dekanka oslovila členov senátu, hlavne študentskú časť, o potrebe

komunikácie študentov voči vedeniu fakulty, lebo keď nie je komunikácia nie je
ani riešenie.
Na zasadnutí AS FPV 12.3.2015 bolo e-hlasovaním schválené vypísanie
dodatočného prijímacieho konania na ŠP UTOP, 2. stupeň štúdia, v
predloženom znení (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal). Materiál na
schvaľovanie aj so zdôvodnením predložila pani prodekanka pre PgČ PaedDr.
Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Dňa 12.5.2015 AS FPV UMB e-hlasovaním schválil kooptovanie nového
člena do Rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2015-2019 za FPV UMB:
doc. RNDr. Alfonza Gajdoša, PhD., prodekana pre rozvoj a medzinárodnú
spoluprácu a štatutárneho zástupcu dekanky FPV UMB (10 hlasov za, 0 proti, 0
sa zdržal), čo bola reakcia na list z Rady vysokých škôl SR zo dňa 10.4.2015 č.
18/04-2015/RVS, kde bolo oznámené, že dňom 31.5.2015 končí funkčné
obdobie pre členov RVŠ. 31.5.2015 skončilo funkčné obdobie v Rade vysokých
škôl SR aj zástupcovi za FPV UMB doc. Ing. Ľudovítovi Trajteľovi, PhD.
Prvým bodom programu na zasadnutí AS FPV UMB dňa 30.6.2015 bol
Návrh rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská FPV UMB na rok 2015,
ktorý prezentovala pani dekanka doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.,
a odpovedala aj na otázky členov AS a podrobne vysvetlila postup znižovania
deficitu. AS FPV schválil Návrh rozpisu dotácie zo ŠR na FPV UMB na rok
2015 (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Keďže v tomto období bolo vysoko pravdepodobné, že práva na
uskutočňovanie ŠP nebudú od AK doručené do konca septembra 2015, nebudú
môcť byť v stanovenom termíne zverejnené podmienky prijatia a plánované
počty pre AR 2016/2017 pre novoakreditované ŠP. Z tohto dôvodu pani
prodekanka PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., predložila
„Podmienky na prijatie uchádzačov v AR 2016/2017“ spolu s plánovaným
počtom študentov v zmysle uvedeného zdôvodnenia (aj pôvodné akreditované
ŠP), ktoré AS FPV schválil (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
AS FPV na tomto rokovaní schválil (hlasovanie 7 za;, 0 proti; 0 sa zdržal)
aj zloženie Disciplinárnej komisie FPV UMB, ktoré predložila prodekanka
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., v zmysle Disciplinárneho
poriadku UMB v Banskej Bystrici schváleného dňa 10.12.2007 článok 4, ods.3
v zložení :
Predseda disciplinárnej komisie:
- PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Členovia disciplinárnej komisie:
- PaedDr. Beata Dobríková,
- vedúci katedry, kam patrí študent/tka predvolaný/á pred disciplinárnu
komisiu,
- Simona Šupčíková (študentka za bakalársky stupeň štúdia),
- Milan Bánovský (študent za magisterský stupeň štúdia),
- Mgr. Mária Beniačiková (študentka za doktorandský stupeň štúdia).
Členovia z radov študentov boli do komisie nominovaní Mgr. Máriou Bullovou,
predsedníčkou Študentského parlamentu FPV UMB.
Pre dlhodobo nízku účasť členov na rokovaniach AS FPV bol daný návrh
o revíziu rokovacích materiálov AS FPV UMB v zmysle zviditeľniť účasť
a neúčasť jednotlivých členov AS FPV UMB pre celú Akademickú obec FPV
UMB.
Zasadnutie AS FPV UMB dňa 12.10.2015 bolo zvolané vzhľadom na
skutočnosť, že niektorým členom AS UMB (najmä študentskej časti) skončilo
členstvo v AS UMB a bolo potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby ako aj schváliť
volebnú komisiu. AS FPV schválil Organizačný poriadok doplňujúcich volieb
zástupcov študentskej časti FPV UMB do AS UMB (hlasovanie 8 za; 0 proti; 1
sa zdržal) ako aj volebnú komisiu volieb zástupcov študentskej časti FPV UMB
do AS UMB (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal) v zložení: doc. Ing. Alena
Očkajová, PhD. – predseda volebnej komisie a predseda AS FPV UMB;
PaedDr. Beáta Dobríková – členka AS FPV UMB; Mgr. Martin Hruška, PhD.
(AO); Peter Tarič – člen AS FPV UMB (študent); Jakub Tóth – člen AS FPV
UMB (študent).
Na rokovaní zasadnutia AS FPV UMB dňa 7.12.2015 bol predložený pani
dekankou doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., „Dlhodobý zámer FPV UMB
na roky 2015 – 2020“, ktorý predstavila ako aj odpovedala na otázky v diskusii.
AS FPV UMB schválil Dlhodobý zámer rozvoja FPV UMB na roky 2015 –
2020 (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal). V rôznom bola opäť daná
pripomienka od členov AS FPV UMB o nutnosti aktualizácie jeho dokumentov.
Akademická obec FPV UMB
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. Členovia AS FPV UMB boli na

zasadnutiach informovaní o opatreniach, ktoré vedenie FPV UMB prijímalo na
zabezpečenie ekonomickej stability a perspektívneho rozvoja FPV UMB.
V tomto duchu AS FPV UMB zvolal dňa 27.4.2015 Akademickú obec FPV
UMB, kde hlavným bodom programu bolo vystúpenie pani dekanky doc. RNDr.
Jarmily Kmeťovej, PhD. k návrhu rozpočtu UMB na rok 2015 a následná
diskusia k tejto pálčivej téme.
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 zabezpečenia informovanosti členov AO FPV UMB slúži
webová stránka senátu (FPV UMB → O FAKULTE → Akademický senát), na
ktorej sa nachádzajú všetky vnútorné predpisy a dokumenty FPV UMB,
zápisnice zo zasadnutí AS FPV UMB a výročné správy o činnosti AS FPV
UMB. Okrem toho je vo vestibule fakulty nástenka AS FPV, kde sú
umiestňované aktuálne informácie o činnosti senátu, tiež je v tomto priestore k
dispozícii poštová schránka, ktorú môžu členovia AO FPV UMB využiť na
zasielanie svojich podnetov a návrhov na zlepšenie činnosti senátu, ako aj
fungovania celej fakulty.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým členom AS FPV UMB za
ich prácu, za vecný a konštruktívny prístup k riešeniu nastolených problémov a
všetkým aktívnym členom akademickej obce fakulty za podnetné námety a
pripomienky k práci senátu.

V Banskej Bystrici, 31. januára 2016
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
predseda AS FPV UMB

