Č. záznamu: 7426/2019
Č. spisu: 858-2019-FPV-VaV

V Banskej Bystrici, 30. mája 2019

ZÁPIS č.1
zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
dňa 30. mája 2019

Hlasujúcich: 19 prítomných členov – podľa prezenčnej listiny (90,5 %)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VR FPV UMB;
Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom VR FPV UMB;
Kontrola plnenia uznesení;
Schválenie nového Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FPV UMB;
Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2018;
Návrh na schválenie člena odborovej komisie a školiteľa doktorandského štúdia pre
študijný program Geochémia – doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.;
7. Rôzne;
8. 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
predsedníčka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Predsedníčka VR FPV UMB oboznámila
prítomných s programom prvého zasadnutia, ktorý VR FPV UMB jednomyseľne všetkými
hlasmi schválila.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 2: Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom VR FPV UMB
Predsedníčka vedeckej rady, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., odovzdala vymenúvacie
dekréty jej členom a poďakovala im za prijatie členstva vo VR FPV UMB.
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K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení
Predsedníčka VR FPV UMB informovala o výsledku per rollam hlasovania členov vedeckej rady
k návrhu Minimálnych kritérií pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
v študijnom odbore Synekológia a k návrhu Minimálnych kritérií pre habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Matematika. Vedecká rada FPV
UMB berie na vedomie výsledky hlasovania o predložených návrhoch Minimálnych kritérií pre
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
K bodu 4: Schválenie nového Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FPV UMB
Predsedníčka VR FPV UMB informovala členov vedeckej rady o konkrétnych zmenách
v jednotlivých článkoch Rokovacieho poriadku VR FPV UMB, ktoré súvisia predovšetkým so
zmenou legislatívy. Požiadala prítomných o ich pripomienky k predloženému návrhu.
V diskusii vystúpili: prof. Noga a prof. Tomášik
Prof. Noga, vyjadril názor že zrušenie ustanovenia čl. 2 ods. 1 písm. c) o prerokúvaní
a schvaľovaní študijných programov vedeckou radou fakulty nie je v kontexte legislatívnych
zmien veľmi vhodné.
Prof. Tomášik navrhol doplniť jasnejšiu formuláciu čl. 7 ods.1 návrhu Rokovacieho poriadku
VR FPV UMB nasledovne: „Rokovací poriadok vedeckej rady môže byť upravený len so
súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady“.
ROZHODNUTIE VR č. 1/2019: Vedecká rada FPV UMB schvaľuje nový Rokovací poriadok
Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici s pripomienkami.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 5: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2018
Najvýznamnejšie časti Správy o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2018 prezentoval
členom vedeckej rady prodekan FPV UMB pre vedu a výskum, prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Predsedníčka vedeckej rady doplnila informáciu k správe o vedeckovýskumnej činnosti
týkajúcu sa zmeny „nápočtu“ publikačnej činnosti do rozpočtu a hodnoteniu publikačnej
činnosti prostredníctvom kvartilov. Členom vedeckej rady prezentovala grafické hodnotenie
publikačnej činnosti fakulty za obdobie rokov 2016-2017 podľa kvartilov, ich rozdelenie podľa
oblastí výskumu realizovaných na fakulte a aj rozdelenie podľa katedier.
V diskusii vystúpili: prof. Holec, doc. Nemoga, prof. Fedor, prof. Petrovič, prof. Snoha,
prof. Noga.
Členovia vedeckej rady veľmi aktívne diskutovali predovšetkým o problematike financovania
vedy a výskumu. Venovali sa pravidlám schvaľovania projektov národných agentúr a ich
financovaniu, pravidlám tvorby rozpočtu VŠ za oblasť vedy, problematike kvartilov a pod.
K bodu 5 neodzneli žiadne pripomienky.
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ROZHODNUTIE VR č. 2/2019: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. c)
Rokovacieho poriadku FPV UMB, berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej činnosti FPV
UMB za rok 2018 bez pripomienok.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 6: Návrh na schválenie člena odborovej komisie a školiteľa doktorandského štúdia
pre študijný program Geochémia – doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
Predsedníčka VR FPV UMB v súlade so Smernicou č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku
VR FPV UMB predložila členom vedeckej rady návrh na schválenie doc. Mgr. Štefana Ferenca,
PhD. za člena odborovej komisie doktorandského štúdia a školiteľa doktorandského štúdia pre
doktorandský študijný program Geochémia v študijnom odbore 4.1.28 Geochémia.
ROZHODNUTIE VR č. 3/2019: Vedecká rada FPV UMB v zmysle čl. 2 ods. 2 Smernice č. 7/2016
o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici schvaľuje
doc. Mgr. Štefana Ferenca, PhD. za člena odborovej komisie doktorandského štúdia pre
doktorandský študijný program Geochémia v študijnom odbore 4.1.28 Geochémia
Z celkového počtu prítomných (19) hlasovalo: za – 19, proti – 0, zdržal sa – 0
ROZHODNUTIE VR č. 4/2019: Vedecká rada FPV UMB v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. d) Rokovacieho
poriadku Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici schvaľuje doc. Mgr. Štefana Ferenca, PhD.
za školiteľa doktorandského štúdia pre doktorandský študijný program Geochémia v študijnom
odbore 4.1.28 Geochémia.
Z celkového počtu prítomných (19) hlasovalo: za – 19, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7: Rôzne
Predsedníčka vedeckej rady informovala členov vedeckej rady, že najbližšie zasadnutie VR FPV
UMB sa uskutoční približne v druhej polovici novembra. O presnom dátume zasadnutia
vedeckej rady budú členovia včas informovaní.
K bodu 8: Záver
Pred ukončením zasadnutia predsedníčka vedeckej rady poďakovala všetkým prítomným za
účasť, aktívny prístup a cenné pripomienky.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka a predsedníčka 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
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