Zápisnica č. 03/2016
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 27.4.2016
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV počet zúčastnených 9).
Program:
1. Otvorenie zasadnutia AS FPV a odsúhlasenie al. doplnenie programu rokovania.
2. Metodika rozpisu mzdových prostriedkov na FPV na rok 2016.
3. Dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku FPV UMB.
4. Návrh prodekana pre vedu a výskum a prodekana pre medzinárodnú spoluprácu na FPV UMB.
5. Harmonogram štúdia na AR 2016/2017.
6. Rôzne.
K bodu č.1:
Predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová privítala prítomných členov AS FPV UMB, dekanku
Kmeťovú, prodekana Gajdoša, prodekanku Spodniakovú Pfefferovú, navrhnutých prodekanov FPV
UMB doc. Skoršepu, Dr. Siládiho a ostatných hostí.
Prítomných oboznámila s programom rokovania (materiál k jednotlivým bodom bol zaslaný členom
AS FPV UMB v e-podobe), ktorý sa doplnil v bode Rôzne o: doplňujúce voľby zástupcu do
zamestnaneckej časti FPV UMB do AS UMB a o podnet pre senát v súvislosti s rozpisom mzdových
prostriedkov na FPV na rok 2016. Program bol bez pripomienok schválený počtom hlasov 9 za; 0
proti; 0 sa zdržal.
K bodu č. 2:
Dekanka Kmeťová uviedla Metodiku rozpisu mzdových prostriedkov na FPV na rok 2016
a ozrejmila spôsob modelovania rozpočtu na fakulte pri najbližšom zachovaní metodiky štát –
univerzita – fakulta – katedry. Materiál bol predmetom rokovania vedúcich katedier a členov KD.
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 na katedrách je v kompetencii vedúcich katedier.
Diskusia:
prof. Hanzel – ocenil prehľadne spracovaný materiál, s ktorým súhlasí väčšina členov katedry
matematiky.
AS FPV UMB sa zaoberal mailovým podnetom (zaslaným predsedníčke a podpredsedovi AS FPV
UMB) v súvislosti s rozpisom mzdových prostriedkov na FPV na rok 2016 od doc. Hrnčiara z katedry
matematiky. Po vysvetlení postoja katedry, prof. Hanzelom, vedúcim katedry matematiky, sa tento
podnet javí ako súkromné stanovisko doc. Hrnčiara. AS FPV UMB odporúča prípadné podnety
zamestnancov fakulty riešiť priamo účasťou na zasadnutí AS FPV UMB, nakoľko sú tieto rokovania
verejné.
UZNESENIE č. 01/04/2016
AS FPV UMB schvaľuje Metodiku rozpisu mzdových prostriedkov na FPV na rok 2016
bez pripomienok (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č.3:
Dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku FPV UMB – uviedla dekanka Kmeťová a zdôvodnila
zmeny týkajúce sa hlavne článku 3 a 5. Zdôvodnila potrebu zvýšenia počtu prodekanov na fakulte z 3
na 4.
Diskusia:
doc. Michal – pripomienkoval znenie niektorých bodov. Po vzájomnej diskusii dekanky Kmeťovej
a členov AS FPV došlo k vysvetleniu.

UZNESENIE č. 02/04/2016
AS FPV UMB schvaľuje Dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku FPV UMB v predloženom
znení (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 4:
Dekanka Kmeťová predstavila návrh na vymenovanie nových prodekanov FPV UMB :
- doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. – prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
- PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. – prodekan pre vedu a výskum.
Dekanka zdôvodnila výmenu prodekana pre vedu a výskum – do 30.4.2016 túto funkciu vykonáva
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Pre schválenie nových prodekanov bola navrhnutá volebná komisia v zložení:
- doc. Ing. Peter Urban, PhD.
(hlasovanie 8 za; 0 proti, 1 sa zdržal)
- Ing. Katarína Trnková, PhD.
(hlasovanie 8 za; 0 proti; 1 sa zdržal)
- Bc. Andrea Sisáková
(hlasovanie 8 za; 0 proti; 1 sa zdržal)
UZNESENIE č. 03/04/2016
AS FPV UMB schvaľuje prodekanov FPV UMB na volebné obdobie od 1.5.2016 tajným
hlasovaním:
1. doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. – prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
(hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal)
2. PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. – prodekan pre vedu a výskum
(hlasovanie 8 za; 0 proti; 1 sa zdržal)
K bodu č. 5:
Harmonogram štúdia na AR 2016/2017 – materiál uviedla prodekanka Spodniaková Pfefferová, ktorá
upozornila na niektoré zmeny.
Diskusia:
Bc. Sisáková – upozornila na nesúlad termínu pri Mgr. štúdiu (učiteľské) – prihlásenie sa na štátnu
skúšku. Prodekanka Spodniaková Pfefferová poďakovala za postreh. Materiál bude po pripomienke
opravený.
UZNESENIE č. 04/04/2016
AS FPV UMB schvaľuje Harmonogram štúdia na AR 2016/2017 s pripomienkami (hlasovanie 9
za; 0 proti; 0 sa zdržal).
K bodu č. 6:
doc. Michal, prof. Tolmáči, Ing. Trnková – diskutovali k priebehu štátnych skúšok.
Prodekanka Spodniaková Pfefferová – garanti a študijní poradcovia poskytnú informácie o spôsobe
konania štátnych skúšok.
doc. Očkajová – prečítala mailovú komunikáciu predsedu AS UMB prof. Krystoňa, v ktorej
informuje, že zástupca zamestnaneckej časti FPV UMB, Ing. Marek Drimal, PhD. sa vzdal členstva
v AS UMB. Po diskusii bola navrhnutá volebná komisia, ktorá zrealizuje doplňujúce voľby do
20.5.2016, a bol schválený harmonogram doplňujúcich volieb.
Volebná komisia bude pracovať v zložení (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal):
doc. Ing. Peter Urban, PhD. – predseda komisie
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. – člen
Ing. Katarína Trnková, PhD. – člen
Bc. Andrea Sisáková – člen
1. zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční dňa 4.5.2016 o 9,30 hod., na Katedre biológie
a ekológie.

UZNESENIE č. 05/04/2016
AS FPV UMB schvaľuje Harmonogram doplňujúcich volieb zástupcu zamestnaneckej časti FPV
UMB do AS UMB (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Záverom predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová poďakovala prítomným za účasť.

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD., v.r.
predsedníčka AS FPV UMB
Zapísala :
Kollárová Elena

