Zápisnica č. 03/2018
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 23. 4. 2018
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV počet zúčastnených 8).
Program:
1. Otvorenie zasadnutia AS FPV UMB.
2. Metodika rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská FPV UMB na rok 2018 a rozpočet FPV
UMB na rok 2018.
3. Harmonogram štúdia FPV UMB na akademický rok 2018/2019.
4. Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
5. Rôzne.
K bodu č.1:
Predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová privítala na zasadnutí dekanku Kmeťovú, prodekanku
Spodniakovú Pfefferovú, prodekanov Gajdoša, Siládiho, Skoršepu, ostatných členov AS FPV UMB
a účastných členov akademickej obce FPV UMB.
Prítomných oboznámila s programom rokovania a požiadala o jeho prípadné doplnenie. Materiál
k bodom rokovania bol členom AS FPV UMB zaslaný v e-podobe.
Program bol schválený bez pripomienok počtom hlasov 7 za; 0 proti; 1 sa zdržal.
K bodu č. 2:
Metodika rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská FPV UMB na rok 2018 a rozpočet FPV UMB
na rok 2018. Dekanka Kmeťová oboznámila prítomných s postupom prípravy rozpočtu a vysvetlila
niektoré zmeny na úrovni štátnej metodiky oproti roku 2017, ako aj na úrovni rozpočtu UMB.
Materiál bol prerokovaný v KD dňa 16.4.2018.
Dekanka na základe rozpisu potrieb MP na katedry a ich pridelených MP podľa rozpočtu fakulty
apelovala na potrebné kroky v oblasti personálnej politiky, ktoré rieši vedenie fakulty s každým
vedúcim katedry. Uviedla však podporu otvorenia doktorandských miest aj pri primerane deficitných
pracoviskách, po korektnej dohode v oblasti personálnej politiky v ďalších rokoch. Taktiež podporuje
plne pracovníkov s potenciálom kvalifikačného rastu, čím zabezpečuje generačnú výmenu
a zabezpečenie kontinuity garancií študijných programov a udržanie úrovne vedy a výskumu v daných
vedných oblastiach.
UZNESENIE č. 01/04/2018
AS FPV UMB schvaľuje Metodiku rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviská FPV UMB na rok
2018 a rozpočet FPV UMB na rok 2018 (hlasovanie 7 za; 0 proti; 1 sa zdržal).
K bodu č. 3:
Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019 uviedla prodekanka Spodniaková Pfefferová a
okomentovala zmeny zapracované do materiálu.
UZNESENIE č. 02/04/2018
AS FPV UMB schvaľuje Harmonogram štúdia na AR 2018/2019 (hlasovanie 8 za; 0 proti; 0 sa
zdržal).
K bodu č. 4
Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová okomentovala
postup pri tvorbe nového Štatútu, rokovacieho poriadku a zásad volieb do AS FPV UMB. Materiál na
pripomienkovanie bol zverejnený na webe fakulty od 28.2.2018 s termínom pripomienkovania do
31.3.2018. V tomto období bola AS FPV UMB doručená 1 súkromná pripomienka (predložená nie
členom akademickej obce FPV UMB), 2 podporné stanoviská od: Katedry techniky a technológií
a Katedry geografie a geológie.

Diskusia:
dekanka Kmeťová:
- poďakovala sa za aktivity členom senátu pri tvorbe nového štatútu, ktorý poskytne demokratické
zastúpenie každej katedry, nepedagogických zamestnancov a zástupcov študentov.
doc. Urban – podporil takto spracovaný materiál nielen ako člen AS FPV UMB ale aj ako vedúci
katedry.
PaedDr. Stebila – vyjadril podporu katedry k spracovanému materiálu.
UZNESENIE č. 03/04/2018
AS FPV UMB schvaľuje Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do Akademického senátu
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra
2018 (hlasovanie: 8 za; 0 proti; 0 sa zdržal).
Predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová poďakovala všetkým za účasť.

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

