
AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED 

1  27. 03. 2018   

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 27.03.2018 

 

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, R. Mičová, 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. Správa o hospodárení fakulty za r. 2017 (PhDr. Mária Mešťánková, PhD., tajomníčka 

FPV) 

4. Správa o výchovno-vzdelávacom procese v r. 2017 (RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., 

prodekanka pre pedagogiku) 

5. Smernica o rigoróznom konaní na FPV UCM (RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., 

prodekanka pre pedagogiku) 

6. Správa o vedecko-výskumnej činnosti v r. 2017 (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, 

DrSc., prodekanka pre vedu a výskum) 

7. Správa o plnení kritérií komplexnej akreditácie (RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., 

prodekanka pre kvalitu a akreditáciu) 

8. Návrh na zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy (prof. Ing. Roman Boča, 

DrSc. dekan FPV)  

9. Návrh na vytvorenie funkcie prodekana pre rozvoj (prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekan 

FPV) 

10. Návrh na predĺženie pracovnej zmluvy doc. Ing. Dušana Valiguru, PhD. mim. prof. 

(prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekan FPV) 

11. 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 nasledovný návrh na zmenu poradia bodov a 

 doplnenie programu o bod príprava volieb dekana; v pôvodnom bode 8 o doplnenie návrhu 

prof. RNDr. J. Pospíchala, DrSc. na zmenu názvu Katedry aplikovanej informatiky a 

matematiky. Doc. Ing. D. Valigura, PhD. podal návrh na vynechanie bodu programu č. 10. 
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1) Navrhnutý pozmenený program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Schvaľovanie programu. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Príprava volieb dekana FPV 

4. Návrh na zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy (prof. Ing. Roman Boča, 

DrSc. dekan FPV), návrh na zmenu názvu Katedry aplikovanej informatiky 

a matematiky (prof. RNDr. J. Pospíchal, DrSc,) 

5. Správa o hospodárení fakulty za r. 2017 (PhDr. Mária Mešťánková, PhD., tajomníčka 

FPV) 

6. Správa o výchovno-vzdelávacom procese v r. 2017 (RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., 

prodekanka pre pedagogiku) 

7. Smernica o rigoróznom konaní na FPV UCM (RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., 

prodekanka pre pedagogiku) 

8. Správa o vedecko-výskumnej činnosti v r. 2017 (doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, 

DrSc., prodekanka pre vedu a výskum) 

9. Správa o plnení kritérií komplexnej akreditácie (RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., 

prodekanka pre kvalitu a akreditáciu) 

10. Návrh na vytvorenie funkcie prodekana pre rozvoj (prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekan 

FPV) 

11. Rozličné. 

 

AS FPV hlasoval o zmenenom programe nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil zmenu programu riadneho zasadnutia. 

 

2) Kontrola uznesení 

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

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

prerokuje zloženie komisie na kontrolu čerpania financií na FPV sa odkladá, aby sa zachoval 

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

AS FPV vyzval členov senátu, aby mu písomne zaslali návrhy na kompetencie a nominácie na 

členov komisie. Následne dal predseda senátu o návrhu hlasovať. 

ZA: 16  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV súhlasí s odložením uznesenia. 

 

3) Príprava volieb dekana FPV 

Doc. PaedDr. J. Miština, PhD. uviedol dôvod na novú voľbu dekana, ktorým je zvolenie 

súčasného dekana FPV prof. Ing. R. Boču, DrSc. akademickým senátom univerzity za 

kandidáta na rektora.  

AS FPV bol informovaný o návrhu prof. RNDr. J. Pospíchala, DrSc., ktorý bol členom AS 

FPV zaslaný emailovou poštou dňa 26.03.2018. návrh znel nasledovne: "Navrhujem 

upravenie vety 12 bod b: *písomné návrhy na kandidátov z radov profesorov a docentov môžu 
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predsedovi AS UCM podávať členovia akademickej obce FPV UCM*, kde by z vety bolo 

vypustené spojenie "z radov profesorov a docentov", čím by sa umožnilo aj iným členom 

akademickej obce kandidovať na túto pozíciu, tak ako je zvykom napríklad na mnohých VŠ v 

SR a v Českej republike." 

Doc. Ing. A. Godány, CSc. mal otázku, čo viedlo navrhovateľa k podaniu návrhu? 

Prof. RNDr. J. Pospíchal, DrSc. uviedol, že navrhnutá zmena by zharmonizovala štatút 

v súlade s fakultami UCM a celej UCM. 

Doc. PaedDr. J. Miština, PhD. upozornil, že navrhnutá zmena zásah do štatútu fakulty, ktorá 

bude schvaľovaná AS UCM. 

Doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD. podporil návrh s tým, že treba dať možnosť schopným 

ľuďom, aj keď ešte nemajú vedecko-pedagogický titul doc., resp. prof. 

Ing. E. Ürgeová, PhD. navrhla, aby sa tento problém otvoril po voľbe dekana, kedy je 

predpoklad, že bude dostatok času a priestoru na diskusiu a prípadné schválenie štatútu AS 

UCM, aby nebol v tejto chvíli AS FPV v časovom strese. 

Dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. pripomenul, že dekan je predsedom VR FPV a tak je 

vhodné, aby sám mal vedecko-pedagogický titul. 

Po diskusii AS FPV hlasoval o predloženom návrhu nasledovne: 

ZA: 6   PROTI: 9    ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie: AS FPV zamietol návrh prof. RNDr. J. Pospíchala, DrSc. 

 

V ďalšej časti tohto bodu programu predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. 

upozornil členov AS FPV na znenie volebného poriadku AS FPV, v ktorom sa hovorí, že AS 

určí termín uzávierky podávania návrhov na kandidátov a volieb. Po úspešnom zvolení 

kandidáta rektor menuje dekana fakulty. V prípade, že sa miesto uvoľní skôr, ako prebehnú 

voľby, rektor poverí vedením fakulty ním určenú osobu. 

Následne predstavil návrh harmonogramu volieb kandidáta na dekana FPV UCM v Trnave:  

 Do 16. apríla 2018 do 12.00 hod. podávanie návrhov na kandidáta na dekana FPV do rúk 

predsedu AS FPV, alebo na jeho adresu cez podateľňu, prípadne na sekretariát dekana: 

 17. apríla 2018 zasadnutie AS FPV, otvorenie obálok, uzavretie návrhov na kandidátov 

prijatím uznesenia, voľba volebnej komisie. Do dvoch dní zverejnenie kandidátov, 

programu a profesijného životopisu na webe FPV UCM. 

 23. apríla 2018 predstavenie kandidátov na verejnom zhromaždení Akademickej obce 

FPV UCM. 

 26. apríla 2018 voľby kandidáta na dekana FPV UCM v Trnave. 

 

Dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. sa k návrhu vyjadril s tým, že je dostatok času a nie je 

potrebné voľbu urýchľovať. 
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Ing. E. Ürgeová, PhD. namietla, že voľbu je potrebné pripraviť a vykonať ešte do konca 

letného semestra, pretože ak by sa tak nestalo, vzhľadom na prázdniny a následnú 

rekonštrukciu študentskej časti AS FPV by mohla voľba byť najskôr na konci októbra až 

v novembri, čo je podľa jej názoru neskoro. 

Doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD. pripomenul členov AS FPV, že štatút fakulty hovorí, že 

voľbu treba vykonať dva mesiace pred ukončením mandátu dekana fakulty. V tomto prípade, 

keď súčasný kandidát na rektora čaká na menovanie prezidentom SR a nevie sa, kedy sa tak 

stane, treba byť ostražitý, aby AS neporušil právne predpisy.  

Na pripomienku reagoval predseda AS FPV s tým, že v štatúte sa hovorí, že voľba má 

prebehnúť najmenej dva mesiace pred skončením mandátu a teda prednesený návrh 

neodporuje uvedenému predpisu. 

Doc. Ing. D. Valigura, PhD. poznamenal, prof. Ing. J. Lehotay, DrSc., poverený funkciou 

rektora má poverenie na pol roka, čo je do mája tohto roku a tak sa dá predpokladať, že nový 

rektor bude menovaný čo najskôr. 

Doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD. pripomienkoval krátkosť času na prípravu voľby a návrh 

kandidátov a dal na uváženie, či by nebolo vhodné posunúť termín o 1 – 2 týždne. 

Bc. V. Gregusová namietla, že pre študentskú časť by takýto posun nebol vhodný, pretože by 

sa voľba konala v skúškovom období, resp. v období príprav na štátne skúšky a preto 

navrhuje, aby bola v rámci letného semestra, teda v pôvodne navrhovanom termíne. 

Doc. Ing. A. Godány, CSc. sa členov AS FPV spýtal, či posun o 1 -2 týždne treba na nájdenie 

kandidáta. Podľa jeho názoru, ak sa kandidát nenájde v navrhnutom čase, ďalší týždeň, resp. 

dva tomu nepomôžu. 

Mgr. D. Peterková pripomenula členom AS FPV, že si určite boli vedomí, že zvolením 

dekana FPV za kandidáta na rektora bude treba nového kandidáta na dekana. 

Doc. Ing. A. Godány, CSc. poznamenal, že diskusie určite prebiehali a že teda schválenie 

harmonogramu nie je začiatok procesu, že proces prípravy volieb už prebieha od voľby 

kandidáta na rektora. 

Po diskusii dal predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. hlasovať o predloženom 

návrhu programu volieb kandidáta na dekana FPV UCM v Trnave. 

ZA: 12   PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 3 

 

Uznesenie: AS FPV prijal návrh návrhu programu volieb kandidáta na dekana FPV UCM 

v Trnave v pôvodnom znení. AS FPV ukladá predsedovi senátu aby harmonogram čo najskôr 

zverejnil na stránke fakulty. 
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4) Návrh na zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy a Katedry odbornej 

jazykovej prípravy 

Návrh na zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy na Katedru odbornej a 

jazykovej prípravy predniesol a zdôvodnil dekan FPV UCM v Trnave prof. Ing. R. Boča, 

DrSc. Návrh na zmenu názvu Katedry aplikovanej informatiky a matematiky na Katedru 

aplikovanej informatiky predniesol a zdôvodnila prof. RNDr. J. Pospíchal, DrSc. Zmenu 

názvu Katedry aplikovanej informatiky a matematiky podporila vedúca katedry RNDr. 

Dirgová Luptáková, PhD. s tým, že názov mätie uchádzačov o štúdium. 

Predseda AS FPV dal o návrhoch hlasovať a zároveň upozornil, že hlasovanie o návrhoch je 

spojené s hlasovaním o zmene v organizačnej štruktúre.  

AS FPV hlasoval o predložených návrhoch nasledovne: 

Zmena názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy na Katedru odbornej a jazykovej prípravy: 

ZA: 15  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

 

Zmenu názvu Katedry aplikovanej informatiky a matematiky na Katedru aplikovanej 

informatiky: 

ZA: 16  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV súhlasí so zmenami názvov katedier. Vedúci katedier zabezpečia 

v súčinnosti s tajomníčkou fakulty zmeny v administratívnych záležitostiach. 

Platnosť uznesenia:  

Zmena názvu Katedry aplikovanej informatiky a matematiky   od AR 2018/19 

Zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy   od zverejnenia zápisnice AS FPV 

 

5) Správa o hospodárení fakulty za r. 2017 

Správu predniesla tajomníčka fakulty PhDr. M. Mešťánková, PhD. 

Mgr. D. Peterková sa spýtala, ako bude použitý prebytok financií z roku 2017. 

Tajomníčka FPV vysvetlila členom senátu, že je to finančná rezerva do schválenia rozpočtu 

na rok 2018. 

Dekan fakulty vysvetlil členom senátu metodiku výpočtu dotácií. 

 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu o hospodárení fakulty za r. 2017. AS FPV 

ukladá tajomníčke fakulty, aby dodatočne zaslala rozpis položky Poplatky. 
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6) Správa o výchovno-vzdelávacom procese v r. 2017 r. 2017 

Správu predniesla prodekanka RNDr. B. Vranovičová, PhD. 

Ing. J. Jurinová, PhD. požiadala prodekanku o preposlanie kritérií na odborné a motivačné 

štipendiá pre študentov FPV členom AS FPV. 

Prodekanka informovala, že kritériá sú na stránke fakulty v sekcii študenti. 

 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom procese v r. 2017.  

 

7) Smernica o rigoróznom konaní na FPV UCM 

Smernicu preložila na schválenie prodekanka RNDr. B. Vranovičová, PhD. Informovala AS 

FPV, že smernica bola formulovaná pracovnou skupinou, ktorá sa skladala z garantov štúdií 

a  koordinátorov pre rigorózne konanie na jednotlivých katedrách.  

Doc. Ing. A. Godány, CSc. sa informoval, či je požiadavka na dvoch oponentov rigoróznej 

práce vychádza zo Zákona o vysokých školách, alebo je to dané smernicou FPV.  

V prípade, že požiadavka na dvoch oponentov nemá oporu v Zákone o VŠ dáva návrh, na 

zmenu znenia § 5 Skúšobná komisia na konanie rigoróznej skúšky, ods. 4 na: Na posúdenie 

rigoróznej práce určí dekan spravidla dvoch oponentov a konzultanta z radov profesorov, 

docentov, vedeckých pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom alebo odborných 

asistentov s vedeckým alebo akademickým titulom DrSc., CSc., PhD.. 

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. dal hlasovať o predloženom návrhu na 

zmenu Smernice o rigoróznom konaní na FPV UCM v  § 5 Skúšobná komisia na konanie 

rigoróznej skúšky, ods. 4. 

ZA: 10  PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 2 

 

Predseda AS FPV doc. PaedDr. J. Miština, PhD. dal hlasovať o predloženom návrhu 

Smernice o rigoróznom konaní na FPV UCM v pozmenenom znení v § 5 Skúšobná komisia 

na konanie rigoróznej skúšky, ods. 4. 

ZA: 11  PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválila Smernicu o rigoróznom konaní na FPV UCM v pozmenenom 

znení v § 5 Skúšobná komisia na konanie rigoróznej skúšky, ods. 4 s účinnosťou od 1.9.2018. 

 

8) Správa o vedecko-výskumnej činnosti v r. 2017  

Správu predložila prodekanka doc. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc.  

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu o vedecko-výskumnej činnosti v r. 2017.  

 

9) Správa o plnení kritérií komplexnej akreditácie  

Správu predložila prodekanka RNDr. I. Dirgová Luptáková, PhD. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu o plnení kritérií komplexnej akreditácie.  
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10) Návrh na vytvorenie funkcie prodekana pre rozvoj  

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

predložil a zdôvodnil dekan FPV prof. Ing. R. Boča, DrSc. Oboznámil členov AS FPV 

s potrebou prodekana pre rozvoj jednak z pohľadu harmonizácie s podobnou funkciou 

prorektora na UCM a tiež s hľadiska perspektívneho rozvoja priestorov FPV v Špačinciach 

a na Hajdóczyho ul. 

Doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD. súhlasil, že takáto funkcia je potrebná a zároveň sa 

spýtal, či sa počíta v blízkej budúcnosti s tým, že FPV opustí priestory na Nám. J. Herdu. 

Pripomenul tiež, že v stávajúcich priestoroch KAIM je vybudovaná infraštruktúra, ktorá je 

nevyhnutne potrebná pre vedeckú prácu členov KAIM. 

Dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. odpovedal, že perspektívne treba hľadať priestory pre 

ubytovanie študentov UCM a najschodnejšia cesta je uvoľnenie priestorov na Nám. J. Herdu. 

Samozrejme, že uvoľnenie priestorov bude nadväzovať na úpravu priestorov na Hajdóczyho 

ul. tak, aby boli po všetkých stránkach vyhovujúce pre potreby katedier, resp. fakulty. 

Po diskusii AS FPV hlasoval o návrhu na zmenu Organizačného poriadku FPV UCM tak, že 

sa doplní o jedného prodekana, prodekana pre rozvoj. 

ZA: 13  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie: AS FPV súhlasí so zmenou, rozšírením Organizačného poriadku FPV UCM  o 

prodekana pre rozvoj.  

 

11) Rozličné 

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

Tajomníčka fakulty Dr. Mešťánková požiadala študentov, aby vypracovali projekt na podporu 

organizácie akcie FPV Haluškovanie. 

 

Dekan FPV prof. Ing. R. Boča, DrSc. informoval senát o projekte na rekonštrukciu vstupu na 

UCM a informoval, že bude jednať o rozšírení projektu o relaxačné centrum pre študentov.  

Prof. Pospíchal pripomenul, že do plánov na rekonštrukciu by mali byť zapojení študenti. 

Mgr. Peterková informovala o plánoch ŠR UCM na podanie projektu na vytvorenie 

relaxačného centra pre študentov UCM. 

Na záver predseda AS FPV poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 27. 3. 2018 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD.  

predseda AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. Eva Ürgeová, PhD.  

Overila: Bc. Veronika Gregusová 


