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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 2020 do apríla 2021 pracoval v tomto zložení:  

Zamestnanecká časť:  

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. predseda AS FPV  

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. podpredseda AS FPV  

Ing. Ürgeová Eva, PhD. tajomníčka AS FPV  

Ing. Ján Rimarčík, PhD.  

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.  

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:  

Peter Herbanský  

Martin Kubovčík  

Juraj Kebis  

Bc. Terézia Laluhová  

Bc. Romana Mičová  

Mgr. Veronika Gregusová  

 

Dňa 9. apríla 2021 prebehli voľby do AS FPV a AS UCM v Trnave. Na základe výsledkov 

volieb od apríla 2021 pracoval Akademický senát FPV v zložení: 

Zamestnanecká časť:  

Ing. E. Ürgeová, PhD., predsedníčka AS FPV 

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., podpredsedníčka AS FPV 

Ing. Mária Maliarová, PhD., tajomníčka AS FPV 

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. 

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. 

doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. 

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. 

doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. 

RNDr. Zuzana Gerši, PhD. 

RNDr. Michaela Mrkvová, PhD. 

Študentská časť:  

Nicolas Búčik 

Timea Danišová 

Dominik Hrinkino 

Bc. Maroš Minčák 

Bc. Juraj Žec, 

Mgr. Gabriela Krasňanská 



Zloženie Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM spĺňalo 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 v termínoch vyplývajúcich z potrieb plnenia hlavných 

úloh fakulty. Akademický senát FPV UCM od prednesenia ostatnej výročnej správy na 

ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného Akademického senátu FPV UCM dňa 23. apríla 2021 

zasadal trikrát, v akademickom roku 2020/21 celkovo zasadal päťkrát. 

V akademickom roku 2020/21 rokovania výrazne ovplyvnila a obmedzila pandemická situácia, 

ktorá priniesla potrebu online rokovaní. Napriek tomu, Akademický senát FPV si naďalej plnil 

úlohy vyplývajúce z legislatívy a potrieb fakulty a univerzity. Každé zasadnutie AS sa v zmysle 

rokovacieho poriadku riadilo programom rokovania, súčasťou ktorého boli stále body 

rokovania (schvaľovanie programu, kontrola uznesení, rôzne). 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 a ďalších členov vedenia 

Fakulty na otázky členov AS. Predseda AS FPV 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. Vedenie 

fakulty pravidelne informovalo AS o ekonomickej situácii a čerpaní finančných prostriedkov.  

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 

malými, resp. formálnymi pripomienkami. Výsledky jednotlivých hlasovaní sú súčasťou 

zápisníc.  

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.  

Napriek značným obmedzeniam spôsobených núdzovým stavom a limitom vyplývajúcim z 

tohto statusu, AS FPV dokázal aj v týchto podmienkach zorganizovať transparentné voľby 

členov AS na obdobie 2021 – 2024 v zmysle legislatívnych noriem. Výsledky volieb potvrdila 

podpismi a zverejnením zápisnice volebná komisia. 

  



3. Náplň zasadaní Akademického senátu FPV UCM v akademickom roku 2020/21 

Na zasadnutí 10. 09. 2020 Akademický senát FPV UCM:  

hlasovaním per rollam schválil dodatočné prijímacie konanie na bakalársky a magisterský 

študijný program „chémia“ a „aplikovaná chémia“ na FPV pre akademický rok 2020/21.  

Na zasadnutí 10. 11. 2020 Akademický senát FPV UCM:  

 Zobral na vedomie informatívnu správu o čerpaní dotácie  

 Prerokoval a odsúhlasil návrh na zmenu v Zásadách volieb do AS FPV  

 Schválil organizáciu volieb do AS FPV a AS UCM po ukončení núdzového stavu  

 Zvolil organizačný výbor pre voľby do AS  

Na zasadnutí 02. 03. 2021 Akademický senát FPV UCM schválil:  

 Organizáciu volieb do AS FPV a AS UCM formou elektronického hlasovania  

 Zmeny v Zásadách volieb  

 Harmonogram a technické zabezpečenie volieb do AS FPV a AS UCM 

 Volebnú komisiu  

 Členov disciplinárnej komisie  

Dňa 09. 04.2021 v zmysle legislatívnych noriem prebehli voľby členov AS FPV a AS UCM na 

obdobie 2021 – 2024. Výsledky volieb potvrdila podpismi a zverejnením zápisnice volebná 

komisia. 

Na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného Akademického senátu FPV UCM 23. 04. 2021 

Akademický senát FPV UCM: 

 Zobral na vedomie informáciu o výsledku volieb do AS FPV a AS UCM  

 Zobral na vedomie správu o činnosti AS FPV za obdobie od septembra 2019 do apríla 

2021  

 Zvolil členov volebnej komisie AS FPV 

 Zvolil predsedu AS FPV  

 Zvolil predsedníctvo AS FPV – podpredsedu a tajomníka senátu 

Na zasadnutí 01. 06. 2021 Akademický senát FPV UCM:  

 Vytvoril finančnú, legislatívnu a volebnú komisiu AS FPV 

 Predĺžil funkčného obdobie prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 Zobral na vedomie Výročnú správu o Vedecko-výskumnej činnosti 2020 

 Schválil Správa o hospodárení FPV UCM za rok 2020 

 Schválil Plán hospodárenia FPV UCM za rok 2021 

 Zobral na vedomie Výročnú správu o výchovno-vzdelávacom procese 2020  

 Schválil pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium v študijných 

programoch na FPV UCM v akademickom roku 2022-2023 

 Schválil spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre 

prijatie na štúdium v akademickom roku 2022-2023 

Na zasadnutí 01. 06. 2021 Akademický senát FPV UCM:  

 Schválil doc. RNDr. Daniela Mihálika, PhD. za člena VR FPV 

 Zvolil kandidáta na zástupcu študentov do Rady pre vnútorné hodnotenie kvality 

  



4. Aktivity a perspektívy AS FPV UCM  

Akademický senát FPV UCM si plní úlohy vyplývajúce z jeho legislatívneho postavenia. 

V súčasnosti akademické univerzitné prostredie prechádza zmenami, ktoré prinášajú 

legislatívnu neistotu. Akademický senát reaguje na výzvy a podnety zvonka aj zvnútra inštitúcie 

a zohráva významnú úlohu vo fungovaní akademického prostredia. Aj v najbližšom období 

bude potrebné zaoberať sa novým legislatívny rámcom 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 stojí práca konkrétnych ľudí a je potrebné vedieť ich oceniť. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na chode fakulty. 

Poďakovanie patrí všetkým členom akademického senátu, rovnako ako prianie byť schopný 

kompromisov a vykonávať múdre rozhodnutia v prospech fakulty.  

Všetkým členom akademickej obce FPV želám pevné zdravie a tvorivé sily pri plnení 

náročných pracovných úloh. 

 

V Trnave, 26.10.2021 

 

Ing. Eva Ürgeová, PhD. 

predsedníčka AS FPV UCM 

 


