SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI
za obdobie: november 2009 – december 2010

Vážení členovia akademickej obce PF UMB,

V zmysle ustanovení par. 27 odst. 1 písmeno L zákona č. 131/2002 o vysokých
školách Vám predkladáme správu o činnosti AS PF UMB za obdobie november 2009 –
december 2010.
V uvedenom období AS PF UMB zasadal celkovo 6 krát:
30.11.2009 – riadne zasadnutie
15.02.2010 – mimoriadne, neverejné zasadnutie
29.03.2010 – zasadnutie AO PF UMB
12.04.2010 – riadne zasadnutie
31.05.2010 – riadne zasadnutie
13.10.2010 – riadne zasadnutie

V tomto období senát pracoval v usporiadanom a konsolidovanom prostredí, ktoré vyplynulo
zo zmien realizovaných v priebehu prvého polroka 2009. Stabilizovaná situácia v riadiacich
štruktúrach PF UMB sa prejavila na počte zasadnutí AS a na obsahu jeho rokovaní. Oproti
minulému obdobiu klesol počet mimoriadne zvolaných zasadnutí a senát sa mohol v plnej
miere venovať témam vyplývajúcim mu zo zákonom udelených kompetencií.

Nosné témy rokovaní AS PF v sledovanom období:

30.11.2009
Personálne otázky AS PF UMB
Správa o činnosti AS PF UMB
Prerokoval Štipendijný poriadok PF UMB

15.2.2010
Voľba predsedu AS PF UMB

29.3.2010
Zasadnutie Akademickej obce PF UMB

12.4. 2010
Prerokoval a schválil Harmonogram štúdia na ak. Rok 2010/11
Prerokoval Štipendijný poriadok PF UMB
Prerokoval a schválil Organizačnúj schému ako prílohu ku Or. poriadku PF UMB

31.5.2010
Voľba predsedu volebnej komisie AS PF UMB
Doplnenie vedeckej rady
Prerokoval a schválil Rozpočet na rok 2010
Prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2009
Prerokoval a schválil Dodatok k študijnému poriadku PF UMB
Prerokoval a schválil Štipendijný poriadok PF UMB
Prerokoval a schválil Zásady prijímacích skúšok na PF UMB pre ak. Rok. 2010/11

13.10.2010
Doplnenie vedeckej rady
Informácia o doplňujúcich voľbách do št. časti AS PF UMB
Personálne otázky v AS PF UMB
Prerokoval a schválil volebný poriadok pre voľby do AS UMB

Veľká pozornosť préce senátu sa sústredila na riešenie problému stravovania na PF, na
ktorý verejne poukázali členovia AO na jej zasadnutí 29.3.2010. Senát v úzkej spolupráci
s Odborovou

organizáciou

a vedením

fakulty

k tejto

veci

konal

a listom

vyzval

kompetentných pracovníkov rektorátu na riešenie otázky. S poľutovaním sme ale museli
prijať správu, že nami navrhovaný model riešenia problému, nebol prijatý a súčasný stav
a možnosti stravovania na PF sú plne v súlade s platnou legislatívou.
Senát prejavil osobitý záujem o zabezpečenie dobrých študijných podmienok
študentov a senátori pripomienkovali štipendijný poriadok PF UMB. Vedenie fakulty sa ku
pripomienkam postavilo otvorene a ústretovo a zvolalo štipendijnú komisiu, ktorá na ich

základe aktualizovala štipendijný poriadok PF UMB. Ten bol následne v senáte opäť
prerokovaný a schválený.
Významnými pracovnou náplňou senátu a bodmi jeho rokovaní bolo zabezpečenie
funkčnosti orgánov akademickej samosprávy na úrovni fakulty ako aj univerzity. K tejto
problematike AS PF UMB prerokoval a schválil návrhy dekana PF UMB na členov Vedeckej
rady PF UMB, prerokoval a schválil návrhy na člena RVŠ, zorganizoval doplňujéuce voľby
do študentskej časti AS UMB a zabezpečil voľby do AS UMB za volebný obvod PF UMB.
Práca AS by nebola plnohodnotná, bez veľmi dobrej spolupráce s vedením fakulty a aj
univerzity. Manažment fakulty predkladal na rokovanie AS dobre pripravené a odôvodnené
materiály , do ktorých zapracovával pripomienky a návrhy riešení senátorov a pravidelne sa
zúčastňoval sa na zasadnutiach senátu.
AS PF UMB pracuje k dnešnému dňu v nasledovnom zložení:

Zamestnanecká časť:

Ing. Michal Bartko, PhD. - predseda
PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Mgr. Andrea Fudorová
PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Bc. Zuzana Lakomčíková
Mgr. Štefan Ligas, PhD.
Doc. PhDr. Jitka Oravcová, CSc. - podpredseda
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. - tajomník
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

Študentská časť:
Bc. Petra Comissová
Mgr. Zuzana Fujeríková
Bc. Miroslava Kozáková
Bc. Ľubomír Macejko - podpredseda
Mgr. Simona Sámelová
Erika Poláková

Jana Ratkovská
Juraj Šolc

Priebeh aktivít a rokovaní AS PF UMB je zaznamenaný v zápisniciach jednotlivých
zasadnutí, ktoré sú archivované u tajomníčky AS K. Vančíkovej. Aktuálne informácie sú
zverejňované na stránke http://www.pdf.umb.sk/dekanat/akademicky-senat

V Banskej Bystrici, január 2011
Ing. Michal Bartko, PhD.
predseda AS PF UMB

