Zápisnica č. 06/2015
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 30.6.2015
Prítomní : z 12 členného AS FPV počet zúčastnených 7 podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Návrh rozpočtu FPV UMB na rok 2015.
2. Podmienky na prijatie uchádzačov v AR 2016/2017 spolu s plánovaným.
3. Zloženie Disciplinárnej komisie FPV UMB.
4. Rôzne.
Predsedkyňa AS FPV UMB doc. Očkajová privítala prítomných a oboznámila s programom
rokovania. Programu schválilo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal.
K bodu č. 1:
Návrh rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská FPV UMB na rok 2015 – prezentovala dekanka
Kmeťová k materiálu, ktorý bol členom AS FPV UMB zaslaný v e-podobe.
Diskusia:
doc. Michal – či sa už vykazovaný deficit znížil a v akých položkách. Dekanka Kmeťová podrobne
vysvetlila postup znižovania deficitu.
doc. Medveď – navrhuje upraviť návrh materiálu – Návrh rozpisu dotácie zo ŠR na FPV UMB na rok
2015.
UZNESENIE č. 03/06/2015
AS FPV schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo ŠR na FPV UMB na rok 2015 (hlasovanie 7 za; 8
proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 2:
Podmienky na prijatie uchádzačov v AR 2016/2017 spolu s plánovaným počtom študentov zdôvodnila
prodekanka Spodniaková Pfefferová. Podľa aktuálnych informácií z MŠ SR je vysoko
pravdepodobné, že práva na uskutočňovanie ŠP nám nebudú doručené do konca septembra 2015.
Povinnosťou VŠ podľa zákona je zverejniť podmienky prijatia ako aj plánované počty na nasledujúci
AR, v našom prípade pre AR 2016/2017, do 20. septembra 2015. Nakoľko práva ešte pravdepodobne
mať doručené nebudeme, nemôžeme v stanovenom termíne zverejniť podmienky prijatia a plánované
počty pre AR 2016/2017 pre novoakreditované ŠP. Z tohto dôvodu je potrebné mať pripravené obidve
verzie požadovaných materiálov.
UZNESENIE č. 04/06/2015
AS FPV schvaľuje Podmienky na prijatie uchádzačov v AR 2016/2017 spolu s plánovaným počtom
študentov v zmysle uvedeného zdôvodnenia (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).

K bodu č. 3:
Prodekanka Spodniaková Pfefferová predložila materiál zloženie Disciplinárnej komisie FPV UMB.
V zmysle Disciplinárneho poriadku UMB v Banskej Bystrici schváleného dňa 10.12.2007 článok 4,
ods.3 navrhla zloženie disciplinárnej komisie a to 6 členov: z toho 5 stálych členov, polovicu tvoria
študenti.
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 Šubčíková (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.

UZNESENIE č. 05/06/2015
AS FPV schvaľuje zloženie Disciplinárnej komisie FPV UMB 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 Šubčíková (študentka za bakalársky stupeň štúdia),
 Milan Bánovský (študent za magisterský stupeň štúdia),
 Mgr. Mária Beniačiková (študentka za doktorandský stupeň štúdia).
(hlasovanie 7 za;, 0 proti; 0 sa zdržal).

K bodu č. 4:
doc. Medveď:
- Rokovací poriadok AS FPV UMB – navrhuje zverejňovať tabuľku účasti – neúčasti členov AS
FPV UMB na zasadnutiach AS FPV UMB na www stránke fakulty, aby mala akademická obec
prehľad o prítomnosti členov na zasadnutiach,
- predsedníctvo AS FPV UMB vykoná revíziu rokovacích materiálov a vypracuje nové návrhy –
Rokovací poriadok – Dodatok (účasť – neúčasť členov AS FPV UMB).

Doc. Ing. Alena Očkajová, PhD., v.r.
predsedkyňa AS FPV UMB
Zapísala :
Kollárová Elena

