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Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
(ďalej len AS FPV UCM) podľa § 27 ods. 1 písm. l) Zákona NR SR č. 131/2002 o vysokých 
školách podáva akademickej obci fakulty raz za rok správu o svojej činnosti: 
 

1. Zloženie Akademického senátu FPV UCM 
 

AS FPV v roku v období od septembra 2018 do augusta 2019 pracoval v tomto 
zložení: 
 

Zamestnanecká časť: 
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. predseda AS FPV 
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. podpredseda AS FPV 
Ing. Űrgeová Eva, PhD. tajomníčka AS FPV 
Ing. Ján Rimarčík, PhD. 
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mim. prof. 
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. 
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. 
Ing. Jana Jurinová, PhD. 
Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 
Ing. Marek Šimon, PhD. 

 
Študentská časť: 
do februára 2019 

Terézia Laluhová 
Romana Mičová 
Juraj Rób 
Bc. Veronika Gregusová 
Bc. Romana Palušová (do septembra 2018) 
Mgr. Andrea Patlevičová (od septembra 2018) 
Mgr. Filip Varga (do septembra 2018) 
Mgr. Darina Peterková (od septembra 2018) 

od februára 2019 
Peter Herbanský 
Martin Horváth 
Juraj Kebis 
Bc. Terézia Laluhová 
Bc. Romana Mičová 
Mgr. Veronika Gregusová 

 
Zloženie Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM spĺňal kritériá podľa § 26 

ods. 1 Zákona NR SR č. 131/2002 o vysokých školách, počet študentov tvoril najmenej jednu 
tretinu všetkých členov AS FPV UCM. 
 

2. Činnosť Akademického senátu FPV UCM 
 

Zasadnutia AS FPV UCM boli zvolávané pravidelne a v termínoch vyplývajúcich z 
potrieb plnenia hlavných úloh fakulty. Akademický senát FPV UCM v akademickom roku 
2018/2019 zasadal šesťkrát. Rokovania AS FPV UCM boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS 
FPV UCM verejné. Každé zasadnutie AS sa v zmysle rokovacieho poriadku riadilo programom 



rokovania, súčasťou ktorého boli stále body rokovania (schvaľovanie programu, kontrola 
uznesení, rozličné). Aktuálne body rokovania boli zaraďované podľa potrieb fakulty na 
základe vyžiadaných a predložených dokumentov od vedenia FPV a na základe požiadaviek 
členov senátu. Pravidelnými bodmi zasadnutia boli informácie o rokovaniach AS UCM, RVŠ 
SR, ako aj odpovede dekana, ale aj ďalších členov vedenia Fakulty na otázky členov AS. 
Predseda AS bol pozývaný a zúčastňoval sa na zasadnutiach vedenia a kolégia dekana. Na 
zasadnutia kolégia dekana boli pravidelne prizývaní zástupcovia študentskej časti AS FPV. 
Členovia vedenia fakulty sa zúčastňovali zasadnutí AS. 
 

Akademický senát sa zaoberal mnohými otázkami činnosti fakulty v súlade so svojím 
poslaním vymedzeným zákonom o vysokých školách. Činnosť AS je podrobne 
zdokumentovaná v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Akademického 
senátu FPV (http://as.fpv.ucm.sk/). 
 

Spolupráca akademického senátu a vedenia Fakulty v hodnotenom období bola na 
dobrej úrovni. Jednotlivé materiály na zasadnutia AS boli vedením Fakulty pripravované včas 
a v potrebnej kvalite, čo umožňovalo serióznu prípravu členov AS na rokovania a vytváralo 
priestor pre kvalitné a konštruktívne prerokovávanie predkladaných materiálov. V dôsledku 
toho bola prevažná väčšina predložených materiálov schválená bez pripomienok, alebo len s 
drobnými, resp. formálnymi pripomienkami. Výsledky jednotlivých hlasovaní sú súčasťou 
zápisníc. 

 

Obsahová náplň rokovaní bola v značnej miere determinovaná biorytmom 
akademického roka a z toho vyplývajúcich potrieb fakulty. Akademický senát dohliadal na 
obsahovú korektnosť predkladaných materiálov v súlade s platnou legislatívou. V oblasti 
akademických činností, ako aj v legislatívnej oblasti úlohy a obsah rokovaní AS vyplynuli 
z výsledkov komplexnej akreditácie a zámerov rozvoja fakulty. 
 

3. Náplň zasadaní Akademického senátu FPV UCM v akademickom roku 
2018/2019 
 

Na zasadnutí 16.10.2018 Akademický sanát FPV UCM: 

 Kooptoval nových členov AS FPV. 

 Schválil prodekanov. 

 Prerokoval predložené materiály k zloženiu Vedeckej rady FPV a požiadal o doplnenie 
personálnej skladby a dopracovanie podkladových materiálov. 

 Prerokoval organizačnú štruktúru FPV s pripomienkam, požiadal o prepracovanie a 
odložil schvaľovanie na ďalšie rokovania. 

 Schválil členov Disciplinárnej komisie FPV. 

 Zaoberal sa prípravou volieb do študentskej časti AS FPV a schválil organizačné 
zabezpečenie volieb. 

 Prerokoval informáciu o stave a čerpaní financií z rozpočtu FPV. 
 
Na zasadnutí 23.10.2018 Akademický sanát FPV UCM: 

 Schválil členov Vedeckej rady FPV UCM. 

 Schválil prípravný výbor pre vytvorenie finančnej komisie AS FPV. 
 



V zmysle platnej legislatívy a na základe uznesenia senátu zo dňa 16. októbra 2018 sa dňa 28. 
novembra 2018 uskutočnili voľby do študentskej časti AS FPV. Volila študentská časť 
akademickej obce, ktorú tvoria študenti zapísaní na študijné programy uskutočňované na 
fakulte vo všetkých stupňoch a formách štúdia. Z počtu 350 k volebným urnám dostavilo 94 
voličov, ktorí si zvolili svojich zástupcov do akademického senátu na nové dvojročné 
obdobie. 
 
Na zasadnutí 26.02.2019 Akademický sanát FPV UCM: 

 Prijal informáciu o výsledku volieb do študentskej časti akademického senátu a 
ustanovil nových členov. 

 Za podpredsedu AS FPV zvolil prof. RNDr. J. Kraica, PhD. 

 Schválil dodatočné prijímacie konanie na novo schválené študijné programy II stupňa 
inžinierstvo životného prostredia a aplikovaná informatika. 

 Schválil vytvorenie finančnej komisie AS FPV v zložení prof. RNDr. J. Kraic, PhD., Mgr. 
M. Hosťovecký, PhD., Ing. E. Ürgeová, PhD., Mgr. V. Gregusová. 

 Schválil vytvorenie legislatívnej komisie AS FPV v zložení doc. PaedDr. J. Miština, 
PhD., doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD., Mgr. V. Gregusová. 

 
Na zasadnutí 16.04.2019 Akademický sanát FPV UCM: 

 Zobral na vedomie Správu o hospodárení FPV UCM za rok 2018. 

 Schválil Plán čerpania finančných prostriedkov FPV v roku 2019. 

 Prediskutoval Návrh zásad hospodárenia na FPV UCM a preložil jeho prerokovanie a 
schvaľovanie na najbližšie zasadnutie. 

 Schválil návrh PhD. študijného programu Aplikovaná informatika. 

 Schválil zástupcu FPV UCM v Rade vysokých škôl. 
 
Na zasadnutí 21.05.2019 Akademický sanát FPV UCM: 

 Schválil s pripomienkami dokumenty Plán hospodárenia FPV UCM na rok 2019 a 
Návrh zásad hospodárenia FPV UCM na rok 2019. 

 Zobral na vedomie Výročnú správu o výchovno-vzdelávacom procese za r. 2018. 

 Zobral na vedomie Výročnú správu o vedecko-výskumnej činnosti za r. 2018. 
 
Dňa 25.06.2019 Akademický sanát FPV UCM v korešpondenčnom hlasovaní: 

- Schválil druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské študijné programy na FPV 
UCM pre akademický rok 2019/2020. 

- Schválil pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium v 
študijných programoch na FPV UCM v akademickom roku 2020-2021. 

- Schválil spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na 
štúdium v akademickom roku 2020-2021. 

 
 

4. Aktivity a perspektívy AS FPV UCM v akademickom roku 2019/2020 
 

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Akademický senát FPV UCM si plní úlohy 
vyplývajúce z jeho legislatívneho postavenia. Tak ako iné oblasti spoločenského života, aj 
akademické univerzitné prostredie prechádza svojím prirodzeným vývojom, reaguje na výzvy 
a podnety zvonka aj zvnútra inštitúcie. Mnohé zmeny v akademickom prostredí vysokých 



škôl prinášajú legislatívnu neistotu a často je potrebné pružne na ne reagovať. V tomto 
akademický senát fakulty zohráva významnú úlohu. V najbližšom období sa sústredí na to, 
aby pripravil nový legislatívny rámec pre dynamické fungovanie fakulty. Bude potrebné 
vypracovať, prerokovať a schváliť nový rokovací poriadok a zásady volieb do AS, inovovať 
a schváliť ďalšie dokumenty vrátane nového štatútu fakulty. Od kvality týchto dokumentov 
sa bude odvíjať aj ďalšie pôsobenie fakulty. 
 

5. Záver 
 

Za výsledkami a úspechmi stoja konkrétni ľudia a je potrebné vedieť oceniť tento 
intelektuálny potenciál. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na 
chode fakulty. V zmysle § 8 bod 6 písmeno c Zákona o vysokých školách členstvo v 
akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká skončením členstva v zamestnaneckej 
časti akademickej obce príslušnej fakulty. Akademickú obec definuje Štatút UCM v § 4 v 
súlade so Zákonom o VŠ nasledovne: "Akademickú obec UCM tvoria vysokoškolskí učitelia a 
výskumní zamestnanci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas, ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a študenti. 
Z toho vyplýva, že členstvo v AS UCM aj AS FPV UCM zaniká voleným členom, ak nie sú 
zamestnaní na ustanovený pracovný čas. V septembri sa na základe vyššie uvedeného 
legislatívneho rámca skončilo členstvo v Akademickom senáte FPV UCM doc. Ing Andrejovi 
Godánymu, CSc. mimoriadnemu profesorovi. Patrí mu úprimné poďakovanie za dlhoročné 
aktívne pôsobenie v senáte fakulty ako aj v Akademickom senáte Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda. Profesor Godány aj ako člen AS FPV a AS UCM významnou mierou prispel 
k transparentným a korektným riešeniam v rámci rokovaní senátov a k postaveniu FPV 
v kontexte univerzity. 

 
Poďakovanie patrí všetkým členom akademickej obce, ktorí, často nad rámec svojich 

pracovných povinností, svojimi aktivitami v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu prispievajú 
k dobrému menu fakulty a univerzity. Každodenné problémy a ťažkosti niekedy prinášajú 
skepsu, pocit frustrácie, často nevraživosť do kolektívov a voči jednotlivcom. Zamyslime sa, či 
vždy oprávnene. Ideálne riešenia neexistujú ani v osobnom živote, ktorý vieme ovplyvniť  
oveľa jednoduchšie, než zložité vzťahy na pracovisku. Naša fakulta je v dobrej kondícii 
a s dobrou perspektívou. Dobré riešenia sa rodia v dialógu. Akademický senát FPV je 
otvorený takémuto dialógu a privíta podnety z širokej akademickej obce od študentov 
a zamestnancov.  

 
Želám celej akademickej obci v akademickom roku 2019/20 veľa zdravia a tvorivé sily 

pri plnení náročných pracovných úloh. 
 
 
 
V Trnave 19. septembra 2019         doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 

 predseda AS FPV UCM 


