Správa o činnosti Akademického senátu
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
za rok 2017
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 2017.
Rok 2017 bol tretím 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 2017 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):
PaedDr. Beáta Dobríková,
doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.,
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.,
Ing. Katarína Trnková, PhD.,
doc. Ing. Peter Urban, PhD. ,
prof. Ing. Ján Zelený, CSc.,
členovia (študentská časť):
Peter Tarič – AIN (do I/2017 )
Miroslav Kováč – AIN (do I/2017 )
Jakub Tóth – AIN (do I/2017 )

V roku 2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia AS FPV UMB:
 23. januára 2017 – riadne zasadnutie
 26. apríla 2017 – riadne zasadnutie
 4. júla 2017 – riadne zasadnutie, elektronické hlasovanie
Na zasadnutí AS FPV UMB dňa 23.1.2017 bola hlavným bodom programu
organizácia doplňujúcich volieb (organizačné poriadky volieb, upresnené harmonogramy
volieb) do študentskej časti AS FPV UMB (ukončenie štúdia, resp. vzdanie sa členstva), do
AS UMB (ukončenie štúdia) a voľba člena do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné
obdobie 2016-2018 (ukončenie funkčného obdobia). AS FPV UMB navrhol a schválil
volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FPV UMB a AS UMB
a volebnú komisiu pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 20162018.
Na základe zrealizovaných doplňujúcich volieb (22.2.2017) sa novými členmi za
študentskú časť AS FPV UMB stali:

Miriam Trniková (BiGe, 2. roč.)
Lukáš Otruba (GeHi, 3. roč.)
Igor Liška (MAMA Bc., 3 roč.).
Druhé zasadnutie AS FPV UMB, ktoré sa konalo dňa 26.4.2017, bolo zvolané pre
schvaľovanie dôležitých dokumentov pre chod fakulty.
AS FPV UMB schválil Študijný poriadok s platnosťou od 1.9.2017, ktorý bol
spracovaný až po schválení dodatkov k Študijnému poriadku UMB (ktorý umožňuje fakultám
pružne reagovať na vlastné podmienky a implementovať ich do svojich študijných poriadkov)
na zasadnutí AS UMB, dňa 6.3.2017.
AS FPV UMB schválil Štipendijný poriadok s platnosťou od 1.9.2017, ktorý
predložila prodekanka Spodniaková Pfefferová, vysvetlila zmeny a reagovala na diskusné
príspevky.
AS FPV UMB schválil Harmonogram štúdia na AR 2017/2018, ktorý uviedla
prodekanka Spodniaková Pfefferová. Zároveň upozornila na zmeny zapracované do
materiálu, ktoré sa dotýkajú hlavne končiacich študentov v bakalárskom a magisterskom
štúdiu a predmetov „Bakalárska práca“ a „Diplomová práca“.
AS FPV UMB schválil Metodiku rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská
FPV UMB na rok 2017, ktorú uviedla pani dekanka Kmeťová a ozrejmila spôsob
modelovania rozpočtu na fakulte pri najbližšom zachovaní metodiky štát – univerzita –
fakulta – katedra. Informovala o personálnej politike v súvislosti s efektívnym čerpaním
mzdových prostriedkov v roku 2016 aj v súlade s realizáciou etáp finančnej stabilizácie.
Dodržanie efektívnosti čerpania mzdových prostriedkov aj v roku 2017 na katedrách je
v kompetencii vedúcich katedier. Pani dekanka zaujala stanovisko aj k diskusným
príspevkom.
AS FPV UMB schválil Štatút centra geoinformatiky a digitálnych technológií FPV
UMB. Materiál a genézu vzniku tohto centra, ktoré je súčasťou fakulty v zmysle č. 3 ods. 1
Štatútu FPV UMB predstavila pani dekanka Kmeťová. Centrum koncentruje výskumný
a aplikačný potenciál v oblasti kartografie, geografických informačných systémov
a diaľkového prieskumu Zeme a napomáha tak skvalitňovať výsledky vedecko-výskumnej
činnosti fakulty a jej prepojenie na prax.
AS FPV UMB schválil návrh dekanky Kmeťovej na vymenovanie člena Vedeckej
rady FPV UMB – doc. Ing. Mareka Drimala, PhD.
AS FPV UMB schválil návrh členov do Disciplinárnej komisie FPV UMB, ktorý
predložila prodekanka Spodniaková Pfefferová.
V rôznom vzišla pripomienka k predsedníčke AS FPV UMB o vypracovanie prvotného
materiálu pre chod senátu, kde ako najvhodnejší model sa javí zastúpenie každého pracoviska
jedným členom. Prvotný materiál vypracuje predsedníčka AS FPV UMB, ktorý bude
pripomienkovaný následne ostatnými členmi senátu.
AS FPV UMB dňa 4.7.2017 e-hlasovaním schválil Možnosti a podmienky prijatia
na AR 2018/2019 po zapracovaní požiadavky Katedry chémie, odstrániť z ponuky študijných
programov na rok 2018/2019 ŠP Forenzná a kriminalistická chémia v externej forme,
z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia katedry. Materiál predložila prodekanka
Spodniaková Pfefferová.

Akademická obec FPV UMB, dňa 23.10.2017
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. Pre zabezpečenie
maximálnej informovanosti všetkých členov AO FPV UMB (zamestnanecká a študentská
časť) o aktuálnej situácii, AS FPV UMB zvolal na požiadanie pani dekanky Kmeťovej
členov AO FPV UMB na zhromaždenie, dňa 23.októbra 2017, s cieľom prezentácie
súčasného stavu a ďalšieho smerovania FPV UMB. Pozvanie na zhromaždenie AO FPV
UMB prijal aj pán rektor, pani prorektorky, pán prorektor a pán kvestor UMB v Banskej
Bystrici. Pán rektor vyzdvihol podrobne spracovaný materiál o súčasnom stave FPV UMB,
kde boli prezentované silné stránky ale bolo poukázané aj na slabé stránky, kde má fakulta
ešte rezervy. Na diskusné príspevky reagovala pani dekanka Kmeťová.
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. Informácie o zasadnutí AS FPV UMB, pozvánky na
zasadnutia senátu ako aj informácie o zvolaní zhromaždenia AO FPV UMB sú aj na hlavnej
stránke FPV UMB v časti Aktuálne oznamy. Okrem toho je vo vestibule fakulty nástenka AS
FPV UMB, kde sú umiestňované aktuálne informácie o činnosti senátu, výsledky volieb
a pod.

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 2017
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
predseda AS FPV UMB

