SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI
za rok 2014

Vážené členky, 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 2014 – december 2014.
V uvedenom období AS PF UMB zasadal celkovo 6 krát, zvolal jedno zasadnutie AO
PF UMB, zorganizoval 2 krát doplňujúce voľby do zamestnaneckej aj študentskej časti AS PF
UMB, zorganizoval voľby do AS UMB za volebný obvod PF UMB na obdobie rokov 20152019:
03.02.2014 – riadne zasadnutie
04.03.2014 – doplňujúce voľby do ZČ AS UMB
24.03.2014 – riadne zasadnutie
16.05.2014 – riadne zasadnutie
04.06.2014 – zasadnutie AO PF UMB
25.06.2014 – riadne zasadnutie
23.10.2014 – doplňujúce voľby do SČ AS UMB
27.10.2014 – riadne zasadnutie
14.11.2014 – zasadnutie predsedníctva AS PF UMB
25.11.2014 – riadne zasadnutie
09.12.2014 – voľby do AS UMB na obdobie 2015-2019
Rok 2014 bol na fakulte rokom komplexnej akreditácie, okolo ktorej sa plne
koncentrovala činnosť celej Akademickej obce PF UMB a preto sa práca senátu sústreďovala
hlavne
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Nosné témy rokovaní AS PF UMB v sledovanom období:
03.02.2014
Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF UMB - volebný poriadok

24.03.2014
Vyhodnotenie doplňujúcich volieb do ZČ AS PF UMB
Správa o činnosti AS PF za 2013

16.05.2014
Výročná správa o hospodárení PF UMB
Organizačný poriadok PF UMB

25.06.2014
Zásady konania prijímacích skúšok na ak. rok 2015/2016
Plán prijatia na ak. rok 2015/2016
Rozpočet PF UMB na rok 2014

27.10.2014
Vyhodnotenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS PF UMB
Návrh dekana na člena Vedeckej rady PF UMB

25.11.2014
Volebný poriadok do AS UMB na obdobie rokov 2015-2019
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na obdobie 2014-2016

Na konci roka 2013 Akademický senát PF UMB schválil štatút AS PF UMB, ktorý
stanovil nový počet členov senátu v jeho zamestnaneckej časti. Na zabezpečenie tejto otázky
senát v úvode roka 2014 zorganizoval doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF
UMB, ktorých výsledkom bolo rozšírenie senátu o štyroch nových členov.

Naďalej sa veľká časť činnosti senátu sústreďovala na zabezpečenie funkčnosti
akademickej samosprávy. Okrem spomínaných doplňujúcich volieb do ZČ AS PF UMB senát
v priebehu apríla a mája 2014 spoluorganizoval voľby rektora UMB, v októbri zabezpečil
doplňujúce voľby do ŠČ AS PF UMB, v novembri si študentská časť senátu zvolila svojho
zástupcu do ŠR VŠ SR, v decembrových voľbách do AS UMB na obdobie rokov 2015-2019,
ktoré senát organizoval si AO PF UMB zvolila svojich zástupcov do najvyššieho
samosprávneho orgánu univerzity.
Práca senátu sa nevenovala len zabezpečovaniu funkčnosti samosprávy, ale naplno sa
sústredila aj na otázky súvisiace s vnútornými predpismi a dokumentmi fakulty. Kontúry
rozpočtu univerzity a následne fakulty, ktoré sa črtali, ale boli dlho až do júna nejasné,
priniesli veľmi závažné rozhodnutie podmienené nízkou dotáciou zo štátneho rozpočtu a
krátením rozpočtu fakulty. Vedenie pripravilo a následne predložilo senátu na rokovanie
materiál z oblasti personálnej politiky fakulty – organizačný poriadok fakulty, ktorý, počítal
s redukciou pracovných miest na PF UMB. Na rokovanie senátu boli následne predkladané
materiály z oblasti organizovania a zabezpečenia Akademického roka - harmonogram ak.
roka 2015/16, zásady prijatia a plán prijatia na ak. rok 2015/16, z oblasti hospodárenia fakulty
- správa o hospodárení PF UMB a rozpočet fakulty.
Práca senátu by nebola plnohodnotná, bez otvorenej komunikácie a dobrej spolupráce s
vedením fakulty, univerzity a Akademického senátu UMB. 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 2014 pracoval v nasledovnom zložení :
Zamestnanecká časť:
Ing. Michal Bartko, PhD. – predseda
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Mgr. Andrea Fudorová
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
PhDr. Lucia Kamarášová, PhD.

Prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Mgr. Marián Lakomčík

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:
PhDr. Martina Furinová
PaedDr. Tatiana Homoľová
Bc. Miriama Olosová
Bc. Juraj Oravec
Bc. Štefan Petrík
Mgr. Erika Poláková
Bc. Veronika Schmidtová
Bc. Juraj Šolc
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 webe Pedagogickej fakulty v sekcii akademický senát a aktuálne oznamy

V Banskej Bystrici, január 2015
Ing. Michal Bartko, PhD.
predseda AS PF UMB

