SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI
za rok 2013

Vážení členovia akademickej obce PF UMB,
V zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách Vám predkladáme
správu o činnosti AS PF UMB za obdobie: január 2013 – december 2013.
V uvedenom období AS PF UMB zasadal celkovo 10 krát, zvolal jedno zasadnutia
AO, zorganizoval 2x doplňujúce voľby do AS PF UMB, 1x doplňujúce voľby do AS UMB
a zorganizoval voľby dekana:
04.02.2013 – riadne zasadnutie
14.02.2013 – zasadnutie AO PF UMB
14.02.2013 – riadne zasadnutie, voľby dekana
25.03.2013 – riadne zasadnutie
15.04.2013 – riadne zasadnutie
23.04.2013 – doplňujúce voľby do ZČ AS UMB
16.05.2013 – riadne zasadnutie
17.06.2013 – riadne zasadnutie
10.07.2013 – mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS PF UMB
09.09.2013 – riadne zasadnutie
03.10.2013– doplňujúce voľby do ŠČ AS PF UMB
21.10.2013 – riadne zasadnutie
25.11.2013 – riadne zasadnutie
16.12.2013 – riadne zasadnutie
V roku 2013 senát zabezpečil dôležité otázky týkajúce sa funkčnosti akademickej
samosprávy a implementáciu zmien, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona o vysokých
školách. Pre prácu senátu to bol rok obsahovo bohatý, časovo a organizačne náročný, čo sa
odzrkadlilo aj na počte zasadnutí.

Nosné témy rokovaní AS PF UMB v sledovanom období:
04.02.2013
Informácie o priebehu volieb dekana a príprava zasadnutia AO

14.02.2013
Zasadnutie AO PF UMB pri príležitosti volieb dekana

14.02.2013
Voľby dekana na obdobie 2013-2017
Vyhodnotenie volieb dekana

25.03.2013
Návrhy dekana na vymenovanie prodekanov
Volebný poriadok pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UMB

15.04.2013
Výročná správa o hospodárení PF UMB za rok 2012
Návrh dekana na zloženie Vedeckej rady PF UMB
Výročná správa o činnosti AS PF UMB za rok 2012

16.05.2013
Rozpočet PF UMB na rok 2013
Dodatok č. 1/2013 ku Št. poriadku PF UMB

17.06.2013
Plán prijatia na ak. rok 2014/15
Volebný poriadok pre doplňujúce voľby za ŠČ do AS PF UMB a AS UMB

10.07.2013
Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS PF UMB k otázke zmeny v Organizačnom
poriadku PF UMB

09.09.2013
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Pedagogickej fakult y UMB
21.10.2013
Výsledky doplňujúcich volieb do AS PF UMB a AS UMB
Štipendijný poriadok PF UMB

25.11.2013
Štatút Pedagogickej fakulty UMB

16.12.2013
Študijný poriadok PF UMB pre ŠO akreditované od 1.1.2013
Štatút Akademického senátu Pedagogickej fakulty UMB
Príprava doplňujúcich volieb do AS PF UMB
Začiatok roka sa niesol v duchu volieb dekana PF UMB na obdobie rokov 2013-2017.
Senát organizačne a legislatívne tieto voľby pripravil a adekvátne zabezpečil. Zvolal pri tejto
príležitosti zasadnutie Akademickej obce PF UMB a na následnom zasadnutí zvolil za dekana
pre nasledujúce funkčné obdobie prof. Vojtecha Korima. V nadväznosti na túto udalosť senát
na návrh nového dekana vyjadril súhlas s vymenovaním prodekanov do funkcií.
Funkčnosť senátu bola zabezpečovaná organizovaním doplňujúcich volieb do ŠČ AS
PF UMB a bol nápomocný pre zabezpečovaní aj doplňujúcich volieb do AS UMB. V máji
2013 bol prvý krát použitý model prerušenia členstva pre študentov Bc. štúdia, čo značne
uľahčilo situáciu akademického senátu.
Práca senátu sa nevenovala len zabezpečovaniu funkčnosti orgánov akademickej
samosprávy, ale naplno sa sústredila aj na otázky súvisiace s vnútornými predpismi fakulty
a dokumentmi AS PF UMB.
1. z oblasti organizovania a zabezpečenia Akademického roka - harmonogram ak roka
2014/15, zásady prijatia a plán prijatia na ak. rok 2014/15
2. z oblasti hospodárenia fakulty - správa o hospodárení PF UMB a rozpočet fakulty
3. z oblasti personálnej politiky fakulty – doplnok k organizačnému poriadku fakulty
4. z oblasti riadenia fakulty – Štatút PF UMB
5. z oblasti fungovania AS PF UMB – Štatút, Rokovací poriadok, Zásady volieb do AS
PF UMB

Akademický senát bol sa v minulých rokoch aktívne venoval otázke bezbariérovosti
Pedagogickej fakulty. V roku 2013 sa riešenie tejto otázky pretavilo do stavebnej realizácie
projektu. V tejto chvíli môžeme s radosťou konštatovať, že tento naliehavý a citlivý problém
bol vyriešený a objekty fakulty sú vybavené výťahmi, plošinami, rampami a parkovacími
plochami uľahčujúcimi život študentom a zamestnancom so špecifickými potrebami.
Práca senátu by nebola plnohodnotná, bez veľmi dobrej spolupráce a otvorenej
komunikácie 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 k decembru 2013 pracoval v nasledovnom zložení :
Zamestnanecká časť:
Ing. Michal Bartko, PhD. - predseda
Mgr. Andrea Fudorová
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar Th.D.
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. - tajomníčka
PhDr. Marek Stachoň, PhD. - podpredseda
Doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
Bc. Zuzana Zvarová
Študentská časť:
PaedDr.. Martina Furinová
Richard Nagypál
Miriama Olosová
Bc.Juraj Oravec
Bc. Štefan Petrík
Veronika Schmidtová
Bc. Juraj Šolc
Mgr. Peter Uhrin

Priebeh aktivít a rokovaní AS PF UMB je zaznamenaný v zápisniciach jednotlivých
zasadnutí, ktoré sú k dispozícii u tajomníčky AS PF UMB. Aktuálne informácie sú
zverejňované na stránke http://www.pdf.umb.sk/o-fakulte/akademicky-senat/ a na webe
Pedagogickej fakulty

V Banskej Bystrici, marec 2014
Ing. Michal Bartko, PhD.
predseda AS PF UMB

