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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 17.04.2018 

 

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

Godány, CSc., doc. Ing. D. Valigura, PhD., doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD., doc. Ing. J. 

Sokol, PhD., Ing. J. Jurinová, PhD., Mgr. M. Hosťovecký, PhD., Ing. M. Šimon, PhD., Ing. E. 

Ürgeová, PhD., Mgr. Filip Varga, Bc. V. Gregusová, R. Mičová, Bc. R. Palušová, T. 

Laluhová, J. Rób, prof. Ing. R. Boča, DrSc., 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, Mgr. D. 

Peterková. 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Kontrola uznesení. 

2. Schvaľovanie programu. 

3. Otváranie obálok s návrhmi na kandidáta na dekana a schvaľovanie kandidátky.  

4. Voľba volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana. 

5. Prestávka (voľba predsedu volebnej komisie). 

6. Koncepcia volieb kandidáta na dekana. 

7. Rozličné. 

 

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

FPV je uznášania schopný. Za overovateľa zápisnice navrhol Bc. V. Gregusovú. Členovia 

senátu súhlasili s návrhom. 

Predseda AS FPV v úvode zasadnutia podal návrh na doplnenie programu o body schválenie 

prijímacieho konania na novoakreditované študijné programy v anglickom jazyku a návrh  na 

vymenovanie prodekana  pre rozvoj fakulty.  

1) Navrhnutý pozmenený program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Schvaľovanie programu. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Schválenie prijímacieho konania na novoakreditované študijné programy v anglickom 

jazyku 

4. Otváranie obálok s návrhmi na kandidáta na dekana a schvaľovanie kandidátky.  

5. Voľba volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana. 

6. Prestávka (voľba predsedu volebnej komisie). 

7. Návrh  na vymenovanie prodekana  pre rozvoj fakulty. 

8. Koncepcia volieb kandidáta na dekana. 

9. Rozličné. 

 

AS FPV hlasoval o zmenenom programe nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil zmenu programu riadneho zasadnutia. 
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2) Kontrola uznesení 

Uznesenie k bodu 5 z ostatného zasadnutia AS FPV boli splnené. 

Uznesenie z bodu 5 riadneho zasadnutia 12.12.2017 o odklade založenia finančnej komisie pri 

AS FPV zostáva v platnosti. 

 

3. Schválenie prijímacieho konania na novoakreditované študijné programy 

v anglickom jazyku 

Návrh predniesla a odôvodnila RNDr. B Vranovičová, prodekanka FPV. 

Ing. E. Ürgeová požiadala o opravu časti Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy, 

kde sa uvádza, že smerodajné bude absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu 

cudzí jazyk na smerodajné bude absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu 

anglický jazyk . Zároveň sa spýtala, či budú študenti zo zahraničia predkladať nostrifikované 

doklady o ukončenom vzdelaní s úrovňou maturitnej skúšky. 

RNDr. B Vranovičová, prodekanka FPV potvrdila, že študenti musia doložiť nostrifikované 

doklady k prijatiu na štúdium na FPV UCM. 

RNDr. I. Dirgová Luptáková, PhD., prodekanka FPV doplnila, že pre zahraničných študentov 

je na FPV pripravovaný dokument, v ktorom budú uvedené požiadavky na znalosti 

uchádzačov zo zahraničia o štúdium. 

Po diskusii AS FPV hlasoval o predloženom návrhu nasledovne: 

ZA: 16   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV prijal schválil prijímacie konanie na novoakreditované študijné 

programy v anglickom jazyku s opravou v časti Podmienky prijatia na bakalárske študijné 

programy podľa pripomienky vyššie. 

 

4) Otváranie obálok s návrhmi na kandidáta na dekana a schvaľovanie kandidátky 

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. oboznámil AS FPV, že do termínu uzavretia 

podávania návrhov na kandidátov na dekana obdržal dve obálky. Obálky v prítomnosti členov 

AS FPV otvoril na zasadnutí AS a oboznámil členov s navrhovanými kandidátmi. 

V prvej obálke bol návrh na kandidáta doc. Ing. J. Sokola, PhD. od doc. Ing. D. Valiguru, 

PhD., doc. Ing. J. Sokol, PhD. s kandidatúrou súhlasil. 

V druhej obálke bol návrh na kandidáta doc. Ing. J. Sokola, PhD. od Mgr. F. Vargu, doc. Ing. 

J. Sokol, PhD. s kandidatúrou súhlasil  

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. konštatoval, že kandidát spĺňa podmienky na 

kandidáta na voľbu dekana. Zároveň upozornil, že do volieb sa kandidát nemusí vzdať 

funkcie v AS FPV a požiadal ho o profesný životopis a koncepciu volebného programu na 

zverejnenie na stránku FPV UCM. 

 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie návrhy na kandidáta na dekana FPV UCM. 
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5) Voľba volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana  

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. oboznámil členov AS FPV s nomináciami do 

volebnej komisie, ktoré dostal písomne od členov senátu. 

Súčasne vyzval AS, aby členovia predniesli návrh na vytvorenie volebnej komisie, ktorá bude 

dohliadať na voľbu členov volebnej komisie na voľbu dekana. 

Boli navrhnutí Ing. J. Jurinová, Mgr. M. Hosťovecký, PhD. a T. Laluhová. 

AS FPV hlasoval o zložení volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na voľbu členov volebnej 

komisie na voľbu dekana nasledovne: 

ZA: 16   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

  

Do volebnej komisie na voľbu dekana boli nominovaní a nomináciu prijali: 

Zamestnanecká časť AS: doc. Ing. D. Valigura, PhD., Ing. M. Šimon, PhD., Ing. E. Ürgeová, 

PhD. 

Študentská časť AS: Mgr. F. Varga, Bc. V. Gregusová, R. Palušová 

Nasledovala tajná voľba členov volebnej komisie na voľbu dekana.  

AS FPV hlasoval o zložení volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na voľbu členov volebnej 

komisie na voľbu dekana nasledovne: 

doc. Ing. D. Valigura, PhD.: 12 hlasov; Ing. M. Šimon, PhD.: 14 hlasov; Ing. E. Ürgeová, 

PhD.: 10 hlasov; Mgr. F. Varga: 8 hlasov; Bc. V. Gregusová: 5 hlasov; R. Palušová: 3 hlasy. 

Volebnej komisia, ktorá dohliadala na voľbu členov volebnej komisie na voľbu dekana 

skonštatovala, že bola zvolená volebná komisia na voľbu dekana v zložení: 

doc. Ing. D. Valigura, PhD.; Ing. M. Šimon, PhD.; Ing. E. Ürgeová, PhD.; Mgr. F. Varga. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie zloženie volebnej komisie na voľbu dekana.  

 

6) Voľba predsedu volebnej komisie 

Po oboznámení s výsledkom volieb vyzval predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. 

volebnú komisiu, aby si zvolila zo svojho stredu predsedu volebnej komisie. Zvolení členovia 

sa na chvíľu vzdialili a dohodli sa, že predsedom volebnej komisie bude Ing. E. Ürgeová, 

PhD. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie dohodu volebnej komisie o predsedovi volebnej komisie 

na voľbu dekana.  

Predseda AS FPV zabezpečí zverejnenie podkladov k voľbe dekana na stránke 

FPV a v súčinnosti s volebnou komisiou organizačne zabezpečí predstavovanie kandidáta na 

dekana dňa 23.04.2018. 
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7) Návrh na vymenovanie prodekana  pre rozvoj fakulty r. 2017 

Návrh na zmenu v organizačnej štruktúre FPV a vytvorenie funkcie prodekana pre rozvoj 

predložil a zdôvodnil dekan FPV prof. Ing. R. Boča, DrSc. Na predchádzajúcom zasadnutí AS 

FPV. Na zasadnutie AS 17.04.2018 dekan fakulty predložil návrh na vymenovanie na 

prodekana pre rozvoj fakulty doc. RNDr. M. Horníka, PhD. 

Ing. E. Ürgeová, PhD. položila otázku, či je návrh v súlade s § 15 ods. 9 Štatútu FPV. 

Predseda senátu doc. PaedDr. J. Miština, PhD. vysvetlil filozofiu vedenia fakulty pre 

menovanie nového prodekana v súčasnej dobe. Hlavným zámerom je, aby prodekan pre 

rozvoj fakulty prebral agendu od súčasného dekana. 

Prof. RNDr. J. Pospíchal, DrSc. predložil členom AS FPV návrh, aby bol nový prodekan 

poverený výkonom funkcie do nástupu novozvoleného dekana do funkcie. 

Ing. E. Ürgeová, PhD. podporila návrh s tým, že do budúcnosti by bolo podľa jej názoru 

lepšie, aby sa funkčné obdobie dekana a prodekanov prelínalo. 

Dekan FPV prof. Ing. R. Boča, DrSc. sa vyjadril, že oba varianty sú dobré a pre fakultu 

vyhovujúce. 

Doc. Ing. D. Valigura, PhD. súčasnému dekanovi odporučil, aby bol nový prodekan poverený 

vykonávaním funkcie prodekana pre rozvoj. 

Predseda senátu doc. PaedDr. J. Miština, PhD. dal následne o návrhu prof. RNDr. J. 

Pospíchala, DrSc., aby sa hlasovanie o menovaní prodekana nekonalo a aby bol nový 

prodekan poverený vykonávaním funkcie, hlasovať. Členovia AS FPV o návrhu hlasovali 

nasledovne: 

ZA: 13   PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 3 

 

Uznesenie: AS FPV na zasadnutí nebude hlasovať o menovaní doc. RNDr. M. Horníka, PhD. 

prodekanom pre rozvoj fakulty. 

 

8) Koncepcia volieb kandidáta na dekana FPV UCM 

Predseda senátu doc. PaedDr. J. Miština, PhD. vyzval členov senátu, aby sa vyjedrili ku 

koncepcii volieb kandidáta na dekana. Pripomenul, že na verejnom zhromaždení, ktoré bude 

23.4.2018 sa kandidát na dekana predstaví so svojim volebným programom.  

Následne sa diskutovalo o mieste a čase konania verejného zhromaždenia, boli navrhnuté 

miestnosti kino Oko, malá aula na Bučianskej ul. a miestnosť H 232. Vzhľadom an obsadenie 

miestností sa senát dohodol, že predstavenie kandidáta sa bude konať 23.4.2018 v miestnosti 

H 232 14.00. 

V rámci ďalšej diskusie sa senát dohodol, že voľba dekana prebehne 26.4.2018 o 13.00 

v miestnosti Z 03 na Nám. J. Herdu 2. 

 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie, že predstavenie kandidáta na dekana sa bude konať 

23.4.2018 v miestnosti H 232 14.00. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie, že voľba dekana sa bude konať 26.4.2018 v miestnosti 

Z 03 o  13.00. 
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9) Rozličné 

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

Ing. E. Ürgeová, PhD. upozornila na problém s parkovaním pri UCM na Nám. J. Herdu. 

Vyučujúci, ktorí sa musia v rámci výuky presúvať zo Špačiniec do Trnavy nemajú možnosť 

zaparkovať v blízkosti UCM. Pre budúcnosť navrhla, aby sa nekombinovala výučba 

v Špačinciach a v Trnave. Súčasne sa dopytovala, kto z FPV má pridelenú kartu, oprávňujúcu 

parkovanie pri internáte TU. 

Bc. V. Gregusová z vlastnej skúsenosti potvrdila nevhodnosť presunov tak vyučujúcich ako aj 

študentov medzi Špačincami a Trnavou a podporila návrh nekombinovať v jednom dni 

výučbu v priestoroch FPV v Špačinciach a v Trnave ani študentom ani vyučujúcim. 

V nadväznosti na predchádzajúce RNDr. B Vranovičová, prodekanka FPV upozornila, že 

presuny súvisia s problémami pri zostavovaní rozvrhov, nakoľko študenti preferujú výučbu 

v dňoch utorok až štvrtok. 

Dekan FPV prof. Ing. R. Boča, DrSc. prisľúbil, že osloví kvestora UCM a vyzve ho na 

jednanie s TU, aby zamestnancom UCM umožnili parkovať pred internátom TU. 

Na záver predseda AS FPV poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 17.04.2018  

 

Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.  

predseda AS FPV UCM  

 

Zapísala: Ing. Eva Ürgeová, PhD.  

Overila: Bc. Veronika Gregusová 


