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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 16.10.2018 

 

Prítomní: doc. PaedDr. J. Miština, PhD., prof. RNDr. J. Pospíchal, DrSc., prof. RNDr. Ján 

Kraic, PhD., doc. Ing. A. Godány, CSc., doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD., Ing. J. Jurinová, 

PhD., Mgr. M. Hosťovecký, PhD., Ing. M. Šimon, PhD., Ing. E. Ürgeová, PhD., Mgr. D. 

Peterková, Bc. R. Mičová, Bc. T. Laluhová, J. Rób, doc. Ing. J. Sokol, PhD., dekan FPV, doc. 

Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka FPV, RNDr. I. Dirgová Luptáková, PhD., 

prodekanka FPV, RNDr. B. Vranovičová, PhD., prodekanka FPV, PhDr. M. Mešťánková, 

PhD., tajomníčka FPV,. 

 

Ospravedlnení: Mgr. V. Gregusová, Mgr. A. Patlevičová 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Schvaľovanie programu  

2. Kooptovanie nových členov AS FPV (predseda AS FPV)  

3. Kontrola uznesení (tajomník AS FPV)  

4. Predstavenie a schvaľovanie prodekanov (dekan FPV)  

5. Schvaľovanie Vedeckej rady FPV (dekan FPV)  

6. Predstavenie a schvaľovanie organizačnej štruktúry FPV (dekan FPV)  

7. Schvaľovanie členov Disciplinárnej komisie FPV (prodekanka pre pedagogiku)  

8. Príprava volieb do študentskej časti AS FPV (predseda AS FPV)  

9. Priebežná informácia o stave a čerpaní financií z rozpočtu FPV (tajomníčka FPV)  

10. Rozličné.  

 

Zasadnutie AS FPV otvoril predseda doc. PaedDr. J.Miština, PhD., ktorý konštatoval, že AS 

FPV je uznášania schopný. Zároveň ospravedlnil p. dekana, ktorý na zasadnutie príde neskôr, 

nakoľko je pracovne zaneprázdnený návštevou z MŠVVaŠ SR.  

 

1) Schvaľovanie programu 

 

Následne predseda AS FPV predniesol návrh programu riadneho zasadnutia AS a dal hlasovať 

o prednesenom návrhu.  

 

ZA: 12  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil program riadneho zasadnutia.  
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2) Kooptovanie nových členov AS FPV 

V úvode bodu 2 predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. v mene celého AS FPV 

a vedenia FPV poďakoval doc. Ing. D. Valigurovi, PhD., ktorému zanikol mandát, za jeho 

pôsobenie v senáte.   

Novo kooptovanými členmi AS FPV sa stali náhradníci z ostatných volieb do AS FPV, do 

zamestnaneckej časti prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. a do študentskej časti Mgr. Andrea 

Patlevičová.  

Uznesenie: AS FPV kooptoval nových členov AS. 

 

3) Kontrola uznesení 

Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV boli konštatačné, AS ich považuje za splnené. 

Uznesenie k príprave volieb do študentskej časti AS FPV je splnené (viď bod 8 programu). 

Uznesenie z bodu 5 riadneho zasadnutia 12.12.2017: AS FPV na nasledujúcom zasadnutí 

prerokuje zloženie komisie na kontrolu čerpania financií na FPV zostáva v platnosti tak, aby 

sa zachoval právny súlad s finančnou komisiou pri AS UCM, ktorej štatút sa pripravuje. 

Zároveň predseda AS FPV vyzval členov senátu, aby sa zamysleli nad zložením komisie. 

 

4) Predstavenie a schvaľovanie prodekanov 

Doc. PaedDr. J. Miština, PhD. predniesol návrh za neprítomného dekana FPV doc. Ing. J. 

Sokola, PhD. Predseda uviedol, že senát vyslovil svojou voľbou dôveru dekanovi v polovici 

funkčného obdobia predchádzajúceho dekana a prodekanov, a tak je hlasovanie o návrhu na 

prodekanov vyslovením dôvery novému dekanovi a zároveň súhlasu s kontinuálnym 

pokračovaním smerovania FPV.  

V súvislosti so schvaľovaním prodekanov vyslovil návrh na zloženie volebnej komisie: 

 Ing. J. Jurinová, PhD. – predseda VK 

 Ing. Ján Rimarčík, PhD. – člen VK 

 Juraj Rób –  člen VK  

Hlasovanie o predloženom návrhu na zloženie VK: 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

V rámci diskusie sa Ing. E. Ürgeová, PhD. spýtala, na akú dobu sa budú navrhovaní kandidáti 

voliť. 

Predseda AS FPV spresnil funkčné obdobie pre jednotlivých navrhnutých prodekanov: 

 doc. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka FPV 1. funkčné obdobie – do 

16.10.2022 

 RNDr. I. Dirgová Luptáková, PhD.,  prodekanka FPV 1. funkčné obdobie –  do 

16.10.2022 

 RNDr. B. Vranovičová, PhD., prodekanka FPV 2. funkčné obdobie – do 30.8.2019. 
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Zároveň predseda AS FPV sa spýtal navrhnutých prodekaniek, či chcú senátu niečo povedať.  

Ani jedna z navrhovaných sa nevyjadrila. 

AS FPV tajnou voľbou schvaľoval návrh na prodekanov FPV. Predsedkyňa volebnej komisie 

po sčítaní hlasov vyhlásila výsledok volieb. AS FPV o návrhu hlasoval nasledovne: 

doc. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka FPV pre vedu, výskum a kvalitu 

ZA: 10   PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 2 

 

RNDr. I. Dirgová Luptáková, PhD.,  prodekanka FPV pre rozvoj, akreditáciu a propagáciu 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

   

RNDr. B. Vranovičová, PhD., prodekanka FPV pre vzdelávaciu činnosť 

ZA: 9   PROTI: 3    ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie: AS FPV schválil prodekanky FPV doc. Mgr. A. Marček Chorvátovú, DrSc., RNDr. 

I. Dirgovú Luptákovú, PhD., RNDr. B. Vranovičovú, PhD. 

 

Po tomto bode programu Ing. E. Ürgeová, PhD. navrhla, keďže predkladateľ, dekan FPV, zatiaľ 

na zasadnutie neprišiel, aby sa body programu 5. a 6. presunuli  a prerokovali až po príchode p. 

dekana. AS FPV tento návrh prijal. 

 

7)  Schvaľovanie členov Disciplinárnej komisie FPV  

V úvode tohto bodu programu predseda AS doc. PaedDr. J. Miština, PhD. navrhol, aby 

hlasovanie prebehlo verejne. 

AS FPV hlasoval o návrhu nasledovne: 

ZA: 12   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

 

Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie (DK) menovanej dekanom FPV predniesla 

a zdôvodnila prodekanka pre pedagogiku RNDr. B. Vranovičová, PhD.  Uviedla, že členovia 

za študentskú časť majú dvojročné funkčné obdobie a toto práve vypršalo a je zároveň 

dôvodom na schválenie nových členov. Zamestnanecká časť DK zostáva v nezmenenom 

zložení. 

 

Návrh na členov za študentskú akademickú obec: 

Simona Ďuriančíková, študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia v ŠP aplikovaná informatika 

Terézia Laluhová, študentka 1. ročníka magisterského štúdia v ŠP aplikovaná chémia  

Sabina Lipničanová, študentka 3. ročníka doktorandského štúdia v ŠP molekulárna biológia 

 

 

AS FPV verejne hlasoval o jednotlivých kandidátoch do DK FPV nasledovne: 
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Simona Ďuriančíková 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Terézia Laluhová 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Sabina Lipničanová 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil členov DK FPV za študentskú akademickú obec Simonu 

Ďuriančíkovú, Teréziu Laluhovú, Sabinu Lipničanovú. 

 

 

8) Príprava volieb do študentskej časti AS FPV a AS UCM 

Predseda AS FPV oboznámil členov senátu, že v zmysle dokumentu Zásady volieb do AS FPV 

je funkčné obdobie členov senátu za študentskú obec dvojročné. V tomto zmysle končí mandát 

súčasných členov študentskej časti AS FPV 7.2.2019. 

Predseda AS FPV predložil návrh harmonogramu a organizačno-technického zabezpečenia 

volieb do AS FPV a AS UCM: 

 Do 16. novembra 2018 (piatok) do 12.00 hod. - návrhy kandidátov s vyjadrením 

kandidátov o prijatí kandidatúry.  

 20. novembra 2018 (v utorok) - zverejnenie kandidátky na webovom sídle fakulty. 

 28. novembra 2018 (streda: 10.00 – 13.00 hod.) voľby do študentskej časti AS FPV na 

pracoviskách v Trnave aj v Špačinciach. 

Súčasne doc. PaedDr. J. Miština, PhD.  navrhol, aby člena volebnej komisie volieb do AS FPV 

a AS UCM za študentskú obec AS navrhol a schválil až po odovzdaní návrhov kandidátov. 

V nasledujúcej voľnej rozprave AS FPV navrhol členov volebnej komisie za zamestnaneckú 

časť doc. RNDr. PaedDr. L. Huraja, PhD. a Ing. M. Šimona, PhD. pre voľby v Trnave a doc. 

Ing. A. Godányho, CSc. a Ing. E. Ürgeovú, PhD. pre voľby v Špačinciach. Náhradníkom bol 

navrhnutý Ing. J. Rimarčík, PhD. 

AS FPV hlasoval o návrhu členov volebnej komisie za zamestnaneckú časť verejne. 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Zoznamy študentov k voľbám pripraví vedenie FPV. Ing. J. Jurinová, PhD. pripomenula, že 

zoznamy študentov treba urobiť podľa študijných programov. 

Uznesenie: AS FPV schválil členov volebnej komisie a náhradníka z radov zamestnaneckej 

časti pre voľby do študentskej časti AS FPV a AS UCM. Ukladá predsedovi AS FPV 

zabezpečiť zvolenie členov študentskej časti AS FPV a náhradníka do volebnej komisie po 

zverejnení kandidátky. 
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9) Priebežná informácia o stave a čerpaní financií z rozpočtu FPV 

 

Tajomníčka fakulty informovala AS FPV o stave a čerpaní financií na FPV za rok 2018. 

Prof. RNDr. J. Kraic, PhD. sa vyjadril, že je už koniec roka a už sa ťažko dajú realizovať nejaké 

opatrenia a šetrenie financií a zároveň poznamenal, že z  predloženého materiálu nie je jasné 

vnútorné hospodárenie. Zároveň predniesol komentár, že je potrebné poznať tok peňazí na 

fakulte a vniesť systém, ročný plán, korigovaný každý mesiac,  do čerpania financií. 

Doc. Ing. A. Godány, CSc. poznamenal, že už dlhodobo požaduje od vedenia fakulty systémové 

opatrenia k čerpaniu financií, nakoľko z predloženého nie je jasné, ktoré čerpané prostriedky 

boli z dotácií MŠVVaŠ SR. Upozornil, že  v materiály nie sú uvedené financie na krytie 

fakultných projektov pre mladých vedeckých pracovníkov. Tiež vyslovil názor, že o čerpaní 

financií poskytnutých na riešenie projektov by mal rozhodovať zodpovedný riešiteľ projektu. 

Prof. RNDr. J. Kraic, PhD. vyjadril názor, že vedenie by si malo osvojiť zásadu, že treba 

plánovať rozpočet fakulty len s predpokladanými príjmami a malo by mať jasnú predstavu, na 

čo sa príjmy použijú. 

Dekan FPV doc. Ing. J. Sokol, PhD. pripomenul, že pri čerpaní financií je treba si uvedomiť, 

že každý študijný program musí byť v prvom rade zabezpečený pedagógmi. 

Predseda AS FPV skonštatoval, že diskusia priniesla mnoho podnetov do budúcnosti 

a potvrdila opodstatnenosť zriadenia finančnej komisie pri AS FPV. Opäť vyzval členov AS, 

aby navrhli personálne zloženie tejto komisie. 

 

Uznesenie: AS FPV zobral na vedomie Priebežnú informáciu o stave a čerpaní financií z 

rozpočtu FPV v roku 2018. 

 

5) Schvaľovanie Vedeckej rady FPV 

Dekan fakulty doc. Ing. J. Sokol, PhD. predniesol členom AS FPV návrh na menovanie členov 

VR FPV. Objasnil filozofiu tvorby s tým, že by členmi VR FPV mali byť garanti študijných 

programov a vedúci katedier na FPV UCM. 

V diskusii sa doc. Ing. A. Godány, CSc. spýtal, na základe čoho boli navrhovaní externí 

členovia VR, pretože katedra biológie nebola oslovená aby navrhla svojich nominantov. 

V tomto zmysle sa javí VR nedostatočne zastúpená vedným odborom Biológia, čo môže byť 

problém pri habilitačnom, resp. inauguračnom konaní v odbore. 

Ing. E. Ürgeová, PhD. upozornila, že v zmysle filozofie tvorby VR chýbajú niektorí vedúci 

katedier. Súčasne upozornila na niektoré formálne nedostatky predloženého návrhu. 

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. Namietal, že požiadavka predkladať návrhy 

na externých členov VR bola pravdepodobne daná uznesením kolégia dekana. Skonštatoval, 

stav predloženého dokumentu neumožňuje hlasovanie o ňom a požiadal dekana FPV 

o predloženie nového návrhu po prediskutovaní so všetkými vedúcimi katedier, resp. KD. 

Zároveň navrhol k tomuto bodu dve uznesenia. O oboch uzneseniach senát hlasoval verejne. 
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Uznesenie: AS FPV ukladá dekanovi FPV revidovať a doplniť návrh VR FPV v zmysle 

pripomienok vznesených na rokovaní AS FPV. 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie: AS FPV ukladá predsedovi senátu zvolať rokovanie AS k danému bodu na 

25.10.2018 o 10.00 v Trnave. 

ZA: 14   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

6) Predstavenie a schvaľovanie organizačnej štruktúry FPV 

Návrh predniesol dekan fakulty a zdôraznil, že nový organizačný poriadok vychádza 

z predošlého, schváleného AS, a bol doplnený o dve funkcie: projektový manažér a manažér 

kvality. 

Prof. RNDr. J. Kraic, PhD. upozornil, že v organizačnom poriadku oproti predloženej 

organizačnej štruktúre chýbajú niektoré funkcie. Zároveň navrhol doplniť organizačný 

poriadok o práva a povinnosti vedúceho projektu. Tiež pripomienkoval a žiadal o doplnenie 

znenia nasledovne: 

§ 3 ods. 2b: 

1. priamo riadi prodekanov, vedúcich katedier, tajomníka fakulty  a projektového 

manažéra  
§ 4 ods. 4e 

e) z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady FPV UCM 

§ 5 ods. 2 

Dekanát Sekretariát dekana FPV riadi tajomník FPV 

§ 6 doplniť o ďalšie odseky: 

3. Tajomník fakulty pripravuje štruktúrovaný návrh plánu hospodárenia fakulty na 

nasledujúci kalendárny rok, po jeho schválení vypracováva pravidelné (mesačné) 

reportovanie stavu jeho plnenia a navrhuje zmeny tohto plánu. 

4. Tajomník fakulty je za výkon svojej funkcie zodpovedný dekanovi FPV najmä 

v oblasti: 

1) zabezpečovania materiálno-technického riešenia projektov získaných z externých 

zdrojov, vrátane ekonomickej agendy spojenej s ich riešením. 

Ing. E. Ürgeová, PhD. mala pripomienku, aby sa v § 4 neuvádzal taxatívne pojem prodekanka. 

Doc. Ing. A. Godány, CSc. navrhol, aby sa v texte vypustilo slovo najmä. Zároveň mal otázku, 

ako sa určovali počty pedagogických a vedecko-pedagogických pracovníkov v organizačnej 

štruktúre.  

Dekan fakulty uviedol, že dokument je prebratý z minulosti a je doplnený len o funkciu 

projektový manažér. 

Po diskusii požiadal predseda AS FPV dekana fakulty o doplnenie a dopracovanie dokumentu 

na základe reálnych počtov pracovníkov katedier a reálnych potrieb FPV. Požiadal dekana, aby 

KD prerokovalo dokument pred predložením na AS. 

Uznesenie: AS FPV odkladá prerokovanie Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 

FPV po dopracovaní a doplnení vedením FPV. 
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10) Rozličné 

 

Predseda AS, doc. PaedDr. J. Miština, PhD. otvoril rozpravu v bode rozličné. 

Mgr. M. Hosťovecký, PhD. navrhol, aby sa čo najskôr vytvorila finančná komisia pri AS FPV, 

nakoľko 4. kvartál je vhodná doba, aby komisia mohla plne fungovať v ďalšom kalendárnom 

roku. Zároveň požiadal členov AS, aby si pripravili návrhy na zloženie a kompetencie komisie. 

 

Na záver predseda AS FPV poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 22.10.2018  

 

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.  

      predseda AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. Eva Ürgeová, PhD.  

Overila: Ing. Jana Jurinová, PhD. 


