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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 2014 pracoval v tomto zložení: 
 

Zamestnanecká časť: 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD.   predseda AS FPV UCM 

RNDr. Miroslav Horník, PhD.        podpredseda AS FPV UCM 

RNDr. Viera Mrázová, PhD.   tajomníčka AS FPV UCM 

RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. 

Ing. Mária Maliarová 

PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD. 

RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. 

Ing. Jana Jurinová, PhD. 

Mgr. Peter Nemeček, PhD. 

Ing. Marek Šimon, PhD. 
 

Študentská časť: 

Mgr. Alena Packová 

Bc. Erik Krošlák (do júna 2014) 

Bc. Renáta Rauchová (do júna 2014) 

Tomáš Drinka 

Helena Maneková  

Lucia Mešťánková 

V doplňujúcich voľbách za zaniknuté mandáty študentov magisterského stupňa boli do 

študentskej časti AS FPV zvolené Bc. Silvia Horváthová a Bc. Veronika Kekeňáková.  
 

Zloženie Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM spĺňa kritériá podľa § 

26 ods. 1 Zákona NR SR č. 131/2002 o vysokých školách, počet študentov tvorí 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 kalendárnom roku 

2014 zasadal štyri razy. 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 tzv. stále body rokovania (schvaľovanie 

programu, kontrola uznesení, ...).  Aktuálne body rokovania boli zaraďované podľa návrhov 

vedenia fakulty a 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. Podobne 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 webovej  AS FPV. 
 



Spolupráca akademického senátu a vedenia fakulty bola aj v roku 2014 veľmi dobrá. 

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. 
 

Obsahová náplň rokovaní bola v značnej miere determinovaná prípravou na 

komplexnú akreditáciu fakulty, z čoho vyplýval charakter a obsahová náplň prerokovávaných 

dokumentov tak v oblasti akademických činností, ako aj v legislatívnej či personálnej oblasti.   
 

2.1 Činnosť Akademického senátu FPV UCM podľa jednotlivých oblastí 
 

AS FPV UCM v oblasti akademických činností: 
 

 Prerokoval a schválil študijné programy na FPV UCM predkladané do Komplexnej 

akreditácie; 

 Prerokoval návrh k rigoróznemu konaniu v odbore Biológia; 

 Prerokoval a schválil návrh magisterského študijného programu ,Aplikovaná 

informatika“ 
 

AS FPV UCM v legislatívnej oblasti: 
 

 Schválil dokumenty – smernice k vnútornému systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na FPV UCM 

 Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie 

pedagogických pracovníkov 

 Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých vedecko-

výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM 

 Tvorba a monitorovanie študijných programov 

 Absencia študentov 

 Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu 

 Prerokoval pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia; 

 Prerokoval  pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v 

študijných programoch na FPV UCM v AR 2015/2016; 

 Prerokoval spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na 

štúdium v AR 2015/2016; 

 Prerokoval celkové hodnotenie štúdia pre končiacich študentov v AR 2014/2015; 

 Prerokoval a schválil školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 

2015/2016 (Príloha 4) 

 Schválil vyhlásenie prijímacieho konania na novo akreditovaný magisterský študijný 

program Biotechnológie; 

 Prerokoval a schválil novú organizačná štruktúra FPV UCM 
 

AS FPV UCM v ekonomickej oblasti: 

 

 Odložil rokovanie o výročnej správe o hospodárení za rok 2013 z dôvodu dlhodobej 

práceneschopnosti tajomníka FPV a z dôvodu vnútorného ekonomického auditu; 

 Schválil návrh rozpočtu na rok 2014; 

 Schválil školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2014-2015. 

 



AS FPV UCM v riadiacej a personálnej oblasti: 
 

 Prerokovával a schvaľoval členov VR FPV UCM; 

 Schvaľoval členov disciplinárnej komisie; 

 Kooptoval člena študentskej časti AS UCM za zaniknutý mandát. 

 V doplňujúcich voľbách zvolil nových členov študentskej časti AS FPV za 

magisterský stupeň. 
 

2.2 Program zasadnutí Akademického senátu FPV UCM 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 25. 02. 2014 
 

1. Kontrola uznesení; 

2. Výročná správa o činnosti AS FPV UCM za rok 2013; 

3. Schvaľovanie dokumentov – smerníc k vnútornému systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na FPV UCM: 

 Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie 

pedagogických pracovníkov; 

 Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých 

vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM; 

 Tvorba a monitorovanie študijných programov; 

 Absencia študentov; 

 Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu; 

4. Návrh na členov disciplinárnej komisie;  

5. Rozličné. 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 14. 04. 2014 
 

1. Kontrola uznesení; 

2. Prerokovanie študijných programov na FPV UCM predkladaných do Komplexnej 

akreditácie; 

3. Prerokovanie návrhu k rigoróznemu konaniu v  odbore Biológia;  

4. Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia; 

5. Kooptovanie RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. za interného člena VR FPV UCM; 

6. Delegovanie zástupcov študentskej časti AS FPV na rokovanie VR FPV UCM; 

7. Rozličné. 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 24. 06. 2014 

 

1. Kontrola uznesení; 

2. Rozpočet FPV na rok 2014. 

3. Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných 

programoch na FPV UCM v AR 2015/2016; 

4. Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na štúdium v AR 

2015/2016; 

5. Celkové hodnotenie štúdia pre končiacich študentov v AR 2014/2015; 

6. Školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 2015/2016; 

7. Vyhlásenie prijímacieho konania na novo akreditovaný magisterský študijný program 

Biotechnológie; 

8. Organizačná štruktúra FPV UCM; 

9. Rozličné 

 



Zasadanie AS FPV UCM dňa 07. 10. 2014 
 

1. Kontrola uznesení; 

2. Ukončenie členstva prof. Ing. Jozefa Augustína, DrSc.; RNDr. Juraja Faragóa, PhD.,   

3. vo VR FPV;  

4. Návrh nových členov VR FPV prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. a doc. RNDr. 

Jána Rafaya, CSc.; 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného programu ,,Aplikovaná 

informatika“; 

6. Informácia o ,,Pravidlách schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia“; 

7. Návrh novej organizačnej štruktúry FPV; 

8. Informácia o organizácii doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPV; 

9. Rozličné. 
 

Rok 2014 sa premietol do akademického prostredia Fakulty prírodných vied 

hektickým spôsobom charakterizovaným dvomi faktormi: pracovným nasadením akademickej 

obce a vnútorným pnutím. Tieto dva zdanlivo protirečivé faktory úzko súvisia jeden 

s druhým. Akademická obec dlhodobo a kontinuálne podáva výkony na hrane svojich 

možností v snahe vytvoriť čo najlepšie výstupy na poli vedy a výskumu, ale aj vzdelávania 

študentov, s cieľom zabezpečiť akreditáciu a postavenie fakulty v takej miere, aby patrila 

medzi špičku medzi porovnateľnými akademickými inštitúciami minimálne v slovenskom 

akademickom priestore. Na strane druhej, univerzitou dlhodobo podceňovaná ekonomická 

dotácia fakulty degraduje tých istých, často špičkových pracovníkov na úroveň akademického 

aparátu, a fakultu do kategórie treťotriedneho univerzitného pracoviska, bez rešpektu k tomu, 

čo fakulta dosiahla za ostatné roky. Toto vedie ku skepse, znechuteniu, demotivuje a znižuje 

efektívnosť výkonov. V takejto situácii niektoré legislatívne legitímne opatrenia vedenia 

fakulty sú prijímané s nepochopením, a pravdepodobne iba čas ukáže ich  opodstatnenosť. 

Akademický senát FPV sa snaží situáciu riešiť tak vnútorne, ako aj v komunikácii na pôde 

univerzitného senátu. Zástupcovia akademickej obce delegovaní do Akademického senátu 

univerzity v dialógu so zainteresovanými predstaviteľmi univerzity často narážajú na 

neobjektívny pohľad a pseudoargumenty. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná a bude si 

vyžadovať hľadanie netradičných riešení v dialógu s celou akademickou obcou fakulty. Ak 

budeme analyzovať hodnotený rok 2014 z tohto hľadiska, senát sa musí zamyslieť nad 

zorganizovaním stretnutia akademickej obce a hľadaním strategických riešení. 
 

Dovoľte, aby som sa v mene predsedníctva AS poďakoval všetkým členom senátu za 

ich zodpovedný prístup pri výkone tejto dôležitej funkcie. Ďakujem členom akademickej 

obce, ako aj ostatným zamestnancom fakulty za vykonanú prácu v ťažkých podmienkach, za 

podporu práce senátu, prípravu podkladových materiálov, a želám všetkým v  roku 2015 veľa 

fyzického aj duševného zdravia a tvorivých síl pri plnení náročných pracovných úloh. 

 

 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

Predseda AS FPV UCM 


