Správa o činnosti Akademického senátu
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
za rok 2016
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 2016.
Rok 2016 bol druhým rokom štvorročného funkčného obdobia členov AS FPV UMB, ktorí
boli zvolení v riadnych voľbách konaných v dňoch 10. a 11.11.2014.
AS FPV UMB pracoval v tom istom zložení ako v roku 2015:
- 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
Akademická obec FPV UMB
V úvode roka zvolal AS FPV UMB v Banskej Bystrici na podnet pána rektora zasadnutie
Akademickej obce FPV UMB (zamestnaneckú a študentskú časť), dňa 11. februára 2016. Boli
prítomní – pán rektor, pani prorektorky a kvestor ako aj vedenie FPV – pani dekanka,
prodekani a tajomník. Na úvod pán rektor stručne prezentoval zámery, hlavné úlohy, slabé
a silné stránky univerzity a potom nasledovala živá diskusia členov AO (zamestnancov aj
študentov) FPV UMB s vedením univerzity o rôznych problémoch, ktoré sa nás dotýkajú,
o návrhoch ako ich vyriešiť, z čoho vyplynulo, že ak má byť naša univerzita kvalitnou
a uznávanou univerzitou (so statusom univerzity), o ktorú bude mať záujem stále viac
študentov, musí sa o to pričiniť každý z nás.
Zasadnutia AS FPV UMB
V roku 2016 sa uskutočnilo 5 zasadnutí AS FPV UMB v nasledovných termínoch:
15. februára 2016 – mimoriadne zasadnutie
17. februára 2016 – riadne zasadnutie
27. apríla 2016 – riadne zasadnutie
31. mája 2016 – riadne zasadnutie
14. novembra 2016 – riadne zasadnutie.

Mimoriadne zasadnutie AS FPV UMB, dňa 15. februára 2016, bolo zvolané na podnet
podpredsedu AS FPV UMB doc. Medveďa a člena AS FPV UMB doc. Michala, ako aj na
podnet študentov Katedry matematiky, k zaujatiu postoja k štrajku vysokoškolských učiteľov
(ostrý štrajk, podporné stanovisko a pod.). Aj napriek veľmi pálčivým otázkam štrajku
a samotnej situácie v školstve, AS FPV UMB dňa 15.2.2016 nezaujal stanovisko k štrajku
vysokoškolských učiteľov, pretože nebol uznášaniaschopný.
Hlavným bodom riadneho zasadnutia AS FPV UMB, dňa 17. februára 2016, bolo zaujatie
stanoviska AS FPV UMB k štrajku vysokoškolských učiteľov. Na úvod predsedníčka AS
FPV UMB doc. Očkajová informovala o situácii na UMB, ktoré fakulty podporili štrajk, resp.
akademické senáty. Z katedier FPV UMB podporu štrajku vysokoškolských učiteľov vyjadrili
Katedra matematiky a Katedra geografie a geológie.
V rámci diskusie odzneli stanoviská niektorých vedúcich katedier k danej situácii, ktoré
vyplynuli z diskusií na katedrách s kolegami ale aj so študentmi o podpore štrajku
vysokoškolských učiteľov, za podporné stanovisko sa vyjadrili aj členovia AO FPV UMB,
ktorí boli na zasadnutí AS FPV UMB. Po diskusii členovia AS FPV UMB hlasovali
o podpornom stanovisku k štrajku vysokoškolských učiteľov (9 za; 1 proti; 0 sa zdržal).
Podpredseda AS FPV UMB, doc. Medveď a člen AS FPV UMB, prof. Tolmáči ešte navrhli,
aby sa osobitne hlasovalo:
a) za podporu štrajku (9 za; 1 proti; 0 sa zdržal),
b) za výzvu štrajkovať (učitelia aj študenti), (8 za; 2 proti; 0 sa zdržal),
c) za podporu našich kolegov, ktorí vstúpili do ostrého štrajku (9 za; 1 proti; 0 sa zdržal).
AS FPV UMB na základe tohto hlasovania sformuloval podporné stanovisko ku štrajku
vysokoškolských učiteľov „Vyhlásenie AS FPV UMB v Banskej Bystrici k aktivitám Iniciatívy
vysokoškolských učiteľov a Iniciatívy slovenských učiteľov“, s hlasovaním (9 za; 1 proti; 0 sa
zdržal) a zverejnil ho na webovej stránke senátu a informoval štrajkový výbor o podpornom
stanovisku AS FPV UMB na <info@isu.sk> .
3. zasadnutie AS FPV UMB, dňa 27.4.2016, bolo bohaté na schvaľovanie dôležitých
materiálov pre chod fakulty – metodika rozpisu mzdových prostriedkov na FPV UMB na rok
2016, dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku, Harmonogram štúdia na AR 2016/2017,
ale tiež pre schválenie návrhu na vymenovanie nových prodekanov.
Pani dekanka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., 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. Informovala
o personálnej politike v súvislosti s efektívnym čerpaním mzdových prostriedkov v roku 2016
aj v súlade s realizáciou etáp finančnej stabilizácie. Členovia AS FPV UMB sa v diskusii
zaoberali mailovým podnetom 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 javil ako súkromné stanovisko doc. Hrnčiara, na
základe čoho AS FPV UMB odporučil prípadné podnety zamestnancov fakulty riešiť priamo
účasťou na zasadnutí AS FPV UMB, nakoľko sú tieto rokovania verejné a oznam o každom
zasadnutí AS FPV UMB je na hlavnej stránke fakulty v časti „Aktuálne oznamy“.

AS FPV UMB schválil Metodiku rozpisu mzdových prostriedkov na FPV UMB na rok 2016
bez pripomienok (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku FPV UMB uviedla pani dekanka doc. RNDr.
Jarmila Kmeťová, PhD., a zdôvodnila zmeny týkajúce sa hlavne článku 3 a 5. Zdôvodnila
potrebu zvýšenia počtu prodekanov na fakulte z 3 na 4 v súčinnosti s počtom prorektorov na
UMB. AS FPV UMB schválil Dodatok č. 2/2016 k Organizačnému poriadku FPV UMB
v predloženom znení (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
V ďalšom bode programu pani dekanka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., zdôvodnila
výmenu na poste prodekana pre vedu a výskum a zároveň predstavila návrh na vymenovanie
nových prodekanov FPV UMB:
- doc. RNDr. Mareka Skoršepu, PhD., ako prodekana pre medzinárodnú spoluprácu a
- PaedDr. Mgr. Vladimíra Siládiho, PhD., ako prodekana pre vedu a výskum.
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).
AS FPV UMB tajným hlasovaním schválil prodekanov FPV UMB na volebné obdobie od
1.5.2016:
- doc. RNDr. Mareka Skoršepu, PhD., za prodekana pre medzinárodnú spoluprácu
(hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal) a
- PaedDr. Mgr. Vladimíra Siládiho, PhD., za prodekana pre vedu a výskum
(hlasovanie 8 za; 0 proti; 1 sa zdržal).
Ďalším bodom programu bol Harmonogram štúdia na AR 2016/2017. Tento materiál uviedla
pani prodekanka, doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., ktorá upozornila na
niektoré zmeny. V diskusii Bc. Sisáková upozornila na nesúlad termínu pri Mgr. štúdiu
(učiteľské) – prihlásenie sa na štátnu skúšku. Pani prodekanka poďakovala za postreh a
materiál bol po pripomienke opravený. AS FPV UMB schválil Harmonogram štúdia na AR
2016/2017 s pripomienkami (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
V ďalšom bode programu 3. zasadnutia AS FPV UMB bola diskusia ohľadom priebehu
štátnych skúšok, kde pani prodekanka doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.,
uviedla, že garanti a študijní poradcovia na katedrách poskytnú informácie o spôsobe konania
štátnych skúšok.
Vzhľadom na to, že zástupca zamestnaneckej časti FPV UMB, Ing. Marek Drimal, PhD., bol
vymenovaný za prorektora a vzdal sa členstva v AS UMB, bolo potrebné zrealizovať
doplňujúce voľby do AS FPV. Po diskusii bola navrhnutá a schválená volebná komisia v
zložení: doc. Ing. Peter Urban, PhD. – predseda komisie, doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. –
člen, Ing. Katarína Trnková, PhD. – člen, Bc. Andrea Sisáková – člen (hlasovanie 9 za; 0
proti; 0 sa zdržal) a bol schválený Harmonogram doplňujúcich volieb zástupcu
zamestnaneckej časti FPV UMB do AS UMB (hlasovanie 9 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
4. zasadnutie AS FPV UMB bolo zvolané na 31.5.2016, pre schválenie dôležitých
dokumentov pre štúdium v novom akademickom roku. Pani dekanka, doc. RNDr. Jarmila
Kmeťová, PhD., uviedla materiál – Možnosti a podmienky prijatia na AR 2017/2018. Po

diskusii a ozrejmení niektorých nezrovnalostí pani prodekankou doc. PaedDr. Miriam
Spodniakovou Pfefferovou, PhD., AS FPV UMB schválil Možnosti a podmienky prijatia na
AR 2017/2018 (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Pani dekanka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., uviedla aj ďalší dôležitý materiál –
Študijný poriadok FPV UMB, platný s účinnosťou od 1.9.2016. Zdôraznila, že nejde o nový
materiál, len novelizovaný o zapracované pripomienky z katedier a o dôraznejšiu formuláciu
Čl. 17 Kontrolné etapy (v súlade so zákonom). Po diskusii členov AS FPV UMB
a prítomných členov AO FPV UMB, vysvetlení postupov a dodržiavania zákonov bol
materiál schválený v pôvodnom znení. AS FPV UMB schválil Študijný poriadok FPV UMB
s účinnosťou od 1.9.2016 (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal), ktorý podľa zákona postúpil
na schválenie do AS UMB.
Zasadnutie AS FPV UMB, dňa 14.11.2016, bolo zvolané pre potrebu doplnenia člena do
Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici. Pani dekanka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová,
PhD., uviedla potrebu doplnenia interného člena do Vedeckej rady FPV UMB v Banskej
Bystrici, z dôvodu vzdania sa členstva prof. Ing. Jána Zeleného, CSc. Predstavila
navrhovaného člena PaedDr. Mgr. Vladimíra Siládiho, PhD. Pre schválenie tohto návrhu
bola navrhnutá volebná komisia v zložení: doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. – predseda, Bc.
Andrea Sisáková – člen, Bc. Miroslav Kováč – člen (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
AS FPV UMB schválil doplnenie Vedeckej rady FPV UMB o interného člena PaedDr. Mgr.
Vladimíra Siládiho, PhD., (hlasovanie 7 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Akademická obec FPV UMB
Pokračovanie ekonomickej stabilizácie FPV UMB predstavuje jednu z dôležitých úloh aj z
pohľadu činnosti AS FPV UMB. Prioritou aj naďalej je výkonový model hodnotenia
pracovísk a rozdeľovania zdrojov vo 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.
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 fakulty
(FPV UMB → O FAKULTE → Akademický senát), na ktorej sa nachádzajú dôležité
dokumenty FPV UMB (Štatút FPV UMB), dokumenty AS FPV UMB, dokumenty AS UMB,
zápisnice zo zasadnutí AS FPV UMB a výročné správy o činnosti AS FPV UMB. Okrem toho
je vo vestibule fakulty nástenka AS FPV UMB, kde sú umiestňované aktuálne informácie
o činnosti senátu.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom AS FPV UMB za ich prácu, za vecný a
konštruktívny prístup k riešeniu nastolených problémov a všetkým aktívnym členom AO FPV
UMB za podnetné námety a pripomienky k práci senátu.
Zvlášť sa chcem poďakovať za prácu pani zapisovateľke Elenke Kollárovej a tiež osobitne za
promptné zverejňovanie informácií na stránke fakulty, pánovi prodekanovi doc. RNDr.
Marekovi Skoršepovi, PhD.

V Banskej Bystrici, 31. januára 2017
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
predsedníčka AS FPV UMB

