Č. záznamu: FPV/1782/2020
Č. spisu: FPV/831/2020/105-PVV

V Banskej Bystrici, 17. septembra 2020

ZÁPIS č. 3
zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
dňa 17. septembra 2020
Hlasujúcich: 17 prítomných členov – podľa prezenčnej listiny (80,9 %)
Ospravedlnení: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD., prof. RNDr. Ľubomír
Kováč, CSc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VR FPV UMB;
2. Kontrola plnenia uznesení;
3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ PaedDr. Milanovi Pokornému,
PhD. v študijnom odbore Matematika;
4. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2019;
5. Rôzne;
6. Záver.

K bodu 1:

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VR FPV UMB

Zasadnutie Vedeckej rady FPV UMB (VR FPV UMB) otvorila a všetkých členov vedeckej rady
privítala jej predsedníčka, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Na zasadnutí privítala habilitanta,
PaedDr. Milana Pokorného, PhD. a zástupkyňu fakulty, na ktorej habilitant pôsobí, Mgr. Danu
Masarykovú, PhD., prodekanku pre medzinárodnú spoluprácu. Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave.
Predsedníčka VR FPV UMB oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý VR FPV UMB
jednomyseľne schválila.
Hlasovanie: súhlas všetkých prítomných členov.
K bodu 2:

Kontrola plnenia uznesení

Predsedníčka vedeckej rady konštatovala, že z posledného zasadnutia vedeckej rady, ktoré sa
konalo dňa 28. novembra 2019 nevyplynuli žiadne uznesenia.

K bodu 3:

Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ PaedDr. Milanovi
Pokornému, PhD. v študijnom odbore Matematika;

Na úvod predsedníčka VR FPV UMB zhrnula základné informácie o habilitačnom konaní
PaedDr. Milana Pokorného, PhD., zamestnanca Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Predsedníčka VR FPV UMB v zmysle článku 4, ods. 1 Rokovacieho poriadku VR FPV UMB požiadala
habilitanta o predstavenie základných téz habilitačnej práce v rozsahu 10 minút. Habilitant v stanovenom
časovom limite prezentoval základné časti svojej habilitačnej práce „Integral Trees and Integral Complete
Multipartite Graphs“. V rámci diskusie habilitant odpovedal na otázky členov vedeckej rady: prof. Nogu,
prof. Snohu, doc. Nemogu, prof. Tomášika a prof. Haviara.
Po predstavení základných téz habilitantom, predsedníčka VR FPV UMB, v zmysle článku 4, ods. 2
Rokovacieho poriadku VR FPV UMB požiadala prof. RNDr. Ľubomíra Snohu, DSc., DrSc., predsedu
habilitačnej komisie pre habilitačné konanie PaedDr. Milana Pokorného, PhD. o oboznámenie členov
vedeckej rady s priebehom habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce a závermi habilitačnej
komisie.
Členovia vedeckej rady hlasovali o návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ PaedDr.
Milanovi Pokornému, PhD. v študijnom odbore Matematika. V bode a) predloženého návrhu členovia
vedeckej rady hlasovali verejne. K bodu b) sa uskutočnilo tajné hlasovanie.
Skrutátori:
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. a prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Po ukončení hlasovania predsedníčka VR FPV UMB oznámila habilitantovi, PaedDr. Milanovi
Pokornému, PhD. kladný výsledok hlasovania.
ROZHODNUTIE VR č. 1/2020: Vedecká rada FPV UMB prerokovala návrh habilitačnej komisie
a konštatuje, že v priebehu habilitačného konania PaedDr. Milana Pokorného, PhD. bol dodržaný
postup podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov a uchádzač spĺňa podmienky na získanie
titulu docent.
Z celkového počtu prítomných (17) hlasovalo: za – 17, proti – 0, zdržal sa – 0
ROZHODNUTIE VR č. 2/2020: Vedecká rada FPV UMB, v súlade s § 2 ods. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení
neskorších predpisov, v tajnom hlasovaní rozhodla, udeliť PaedDr. Milanovi Pokornému, PhD.
vedecko-pedagogický titul docent v odbore HaIK Matematika v študijnom odbore Matematika.
Z celkového počtu prítomných (17) hlasovalo: za – 17, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4:

Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2019

Predsedníčka vedeckej rady požiadala podpredsedu VR FPV UMB, prodekana pre vedu a výskum FPV
UMB prof. RNDr. Jána Spišiaka, DrSc., o prezentáciu hlavných častí Výročnej správy o vedeckovýskumnej
činnosti FPV UMB za rok 2019. Predsedníčka vedeckej rady k prezentácii doplnila informácie o hodnotení
kvality publikačnej činnosti FPV UMB v kontexte tvorby rozpočtu. Prezentovala prehľad publikačných
výstupov jednotlivých katedier FPV UMB v kategóriách ADC, ADD a ADM, ADN podľa kvartilov. Členovia
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vedeckej rady veľmi aktívne diskutovali o problematike hodnotenia kvality publikačnej činnosti
prostredníctvom kvartilov.
V diskusii k tomuto bodu vystúpili: prof. Petrovič, prof. Noga, doc. Gajdoš, prof. Spišiak,
doc. Nemoga.
ROZHODNUTIE VR č. 3/2019: 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 2019
bez pripomienok.
Z celkového počtu prítomných (17) hlasovalo: za – 17, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5:

Rôzne

Členovia vedeckej rady boli informovaní, že najbližšie zasadnutie Vedeckej rady FPV UMB sa
uskutoční 3.12.2020.
K bodu 6:

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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