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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 2015 pracoval v tomto zložení: 
 

Zamestnanecká časť: 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD.   predseda AS FPV UCM 

RNDr. Miroslav Horník, PhD.  podpredseda AS FPV UCM (do 14. marca 2015, 

písomne sa vzdal mandátu) 

RNDr. Viera Mrázová, PhD. tajomníčka AS FPV UCM (do 31. augusta 2015, 

zánik mandátu ukončením pracovného pomeru) 

RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.  podpredseda AS FPV UCM (zvolený za 

podpredsedu 5. októbra 2015) 

PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD. 

RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. podpredsedníčka AS FPV UCM  

(zvolená podpredsedníčka od 14. marca 2015 za 

zaniknutý post podpredsedu ukončením členstva 

v AS dr. Miroslava Horníka, do 1. septembra 

2015, kedy jej zanikol mandát poverením funkciou 

prodekanky) 

Ing. Jana Jurinová, PhD. 

Mgr. Peter Nemeček, PhD. 

Ing. Marek Šimon, PhD. 

Ing. Ivana Pšenáková, PhD.  (kooptovaná za Ing. Maliarovú od 10. februára 

2015 do 1. júna 2015, zánik mandátu ukončením 

pracovného pomeru) 

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. (kooptovaná za dr. Horníka od 14. marca 2015 do 

31. augusta 2015, kedy jej zanikol mandát 

ukončením pracovného pomeru) 

Ing. Eva Ürgeová, PhD.   tajomníčka AS FPV UCM  

(kooptovaná za dr. Mrázovú od 8. septembra 2015, 

zvolená za tajomníčku) 

Ing Andrea Vadkertiová, PhD. (kooptovaná za Ing. Pšenákovú od 8. septembra 

2015) 

doc. Ing. Andrej Godány, CSc.  (zvolený v doplňujúcich voľbách za dr. Dirgovú 

Luptákovú od 5. októbra 2015) 

RNDr. Daniela Chmelová, PhD.  (zvolená v doplňujúcich voľbách doc. Horváthovú 

od 5. októbra 2015) 
 

Študentská časť: 

Mgr. Alena Packová 

Tomáš Drinka (do 10. februára 2015, zánik dvojročného mandátu 

študenta) 

Helena Maneková  (do 10. februára 2015, zánik dvojročného mandátu 

študenta) 

Lucia Mešťánková (do 10. februára 2015, zánik dvojročného mandátu 

študenta) 



Bc. Silvia Horváthová   (zvolená v riadnych voľbách od 14. marca 2015) 

Bc. Michaela Kytiková   (zvolená v riadnych voľbách od 14. marca 2015) 

Lenka Brániková    (zvolená v riadnych voľbách od 14. marca 2015) 

Michal Klotton   (zvolený v riadnych voľbách od 14. marca 2015) 

Branislav Strna   (zvolený v riadnych voľbách od 14. marca 2015) 

   

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 päť krát. 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, 

rozličné).  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 sa členovia 

vedenia fakulty 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. K najzávažnejším 

udalostiam roka 2015 patrili voľby dekana FPV. Je to udalosť, ktorá ovplyvňuje smerovanie 

Fakulty na najbližšie obdobie štyroch rokov. Gratulácia patrí novozvolenému dekanovi prof. 

Ing. Romanovi Bočovi, DrSc., ktorý v korektnom súperení dvoch kandidátov získal v druhom 

kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Poďakovanie patrí aj druhému kandidátovi doc. Ing. 

Stanislavovi Hostinovi, PhD., ktorý ako dekan vo volebnom období 2011-2015 popri iných 

významných krokoch viedol fakultu v náročnom období prípravy na komplexnú akreditáciu 

Fakulty, prispel k stabilizovaniu študijných programov aplikovanej informatiky a aplikovanej 

biológie, a v konečnom dôsledku k úspešnej akreditácii. 
 

Spolupráca akademického senátu a vedenia Fakulty v roku 2015 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 personálnymi zmenami, 

ukončením mandátov členov AS, zmenami vo vedení Fakulty, z čoho vyplýval charakter 

a obsahová náplň zasadnutí. Popri možnosti kooptovať nových členov na uvoľnené mandáty, 

v priebehu roku 2015 sa uskutočnili riadne voľby členov AS za študentskú časť a doplňujúce 

voľby členov AS za zamestnaneckú časť. S nástupom nového dekana bolo potrebné voliť 

členov vedenia a vedeckú radu. V oblasti akademických činností, ako aj v legislatívnej oblasti 

úlohy a obsah rokovaní AS vyplynuli z výsledkov komplexnej akreditácie.   
 

 

 



2.1 Činnosť Akademického senátu FPV UCM podľa jednotlivých oblastí 
 

AS FPV UCM v oblasti akademických činností: 
 

 Prerokoval a schválil nový bakalársky a magisterský študijný program „Medicínska 

chémia“ 
 

AS FPV UCM v legislatívnej oblasti: 
 

 Prerokoval a schválil „Smernicu FPV UCM v Trnave o prechodných pravidlách 

študijných programov po komplexnej akreditácii 2015“ 

 Prerokoval a schválil „Výročnú správu o činnosti AS FPV za r. 2014“ 

 

AS FPV UCM v ekonomickej oblasti: 

 

 Prerokoval a schválil výročnú správu o hospodárení za rok 2013 odloženú z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti tajomníka FPV a z dôvodu vnútorného ekonomického 

auditu 

 Prerokoval a schválil výročnú správu o hospodárení za rok 2014 

 Prerokoval schválený rozpočet FPV UCM 

 Schválil školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2015-2016 

 

AS FPV UCM v riadiacej a personálnej oblasti: 
 

 Pripravil harmonogram a zorganizoval voľby členov AS FPV do študentskej časti 

senátu za bakalársky a magisterský stupeň štúdia 

 Pripravil harmonogram a zorganizoval voľby dekana FPV UCM 

 Zorganizoval zhromaždenie akademickej obce FPV UCM pri príležitosti predstavenia 

kandidátov na dekana a verejnej rozpravy k ich volebným programom 

 Zvolil zástupcu FPV do Rady vysokých škôl SR 

 Prerokovával a schvaľoval členov VR FPV UCM 

 Schvaľoval členov disciplinárnej komisie 

 Kooptoval členov AS UCM za zaniknuté mandáty 

 Pripravil harmonogram a zorganizoval doplňujúce voľby členov AS FPV do 

zamestnaneckej časti 

 Zorganizoval doplňujúce voľby členov AS UCM do zamestnaneckej aj študentskej  

časti 

 Zvolil nových členov výboru (podpredseda, tajomník) AS FPV za zaniknuté mandáty 

 Volil prodekanov FPV UCM 
 

2.2 Program zasadnutí Akademického senátu FPV UCM 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 25. 02. 2015 
 

1. Kooptovanie člena zamestnaneckej časti za Ing. Maliarovú 

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie a schválenie nového (bakalárskeho a magisterského) študijného programu 

Medicínska chémia 

4. Výročná správa o činnosti AS FPV za r. 2014 

5. Príprava, organizácia a harmonogram volieb dekana FPV UCM 



6. Príprava, organizácia a harmonogram volieb členov AS FPV do študentskej časti senátu 

za bakalársky a doktorandský stupeň štúdia 

7. Výročná správa o hospodárení FPV za r. 2013 

8. Rozličné 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 14. 04. 2015 
 

1. Kontrola uznesení 

2. Kooptovanie člena zamestnaneckej časti za RNDr. Miroslava Horníka, PhD. 

3. Správa o výsledku a priebehu volieb členov AS FPV do študentskej časti senátu 

(predseda volebnej komisie), privítanie a inštalovanie nových členov 

4. Voľby členov AS UCM na uvoľnené miesto za RNDr. Miroslava Horníka, PhD., za 

zaniknutý mandát študentky Lucie Mešťánkovej a voľba podpredsedu AS FPV 

5. Informácia o výsledkoch podávania návrhov na kandidátov na dekana (predseda AS 

FPV) 

6. Voľby členov volebnej komisie pre voľby dekana FPV UCM  

7. Návrh členov disciplinárnej komisie 

8. Príprava zhromaždenia akademickej obce FPV UCM pri príležitosti predstavenia 

kandidátov na dekana a verejnej rozpravy k ich volebným programom 

9. Rozličné 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 05. 05. 2015 

1. Kontrola uznesení 

2. Voľba dekana FPV UCM 

3. Voľba zástupcu FPV do Rady vysokých škôl SR 

4. Informácia z rokovania AS UCM k schvaľovaniu rozpočtu 
5. Rozličné 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 05. 05. 2015 

6. Kontrola uznesení 

7. Prerokovanie „Smernice FPV UCM v Trnave o prechodných pravidlách študijných 

programov po komplexnej akreditácii 2015“ 

8. Príprava, organizácia a harmonogram doplňujúcich volieb členov AS UCM do 

zamestnaneckej  časti 

9. Kooptovanie členov AS FPV za zaniknuté mandáty  

10. Rozličné 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 05. 10. 2015 
 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb 

3. Správa o hospodárení FPV za rok 2014 

4. Voľby podpredsedu a tajomníka AS FPV UCM 

5. Voľby prodekanov FPV UCM 

6. Voľby členov Vedeckej rady FPV UCM 

7. Rozličné 
 

Rok 2015 bol charakterizovaný vnútorným názorovým pnutím spôsobeným rozličnými 

objektívnymi a subjektívnymi okolnosťami, ktoré sa premietali do častých personálnych zmien 

tak na Fakulte, ako aj v Akademickom senáte FPV. Tento nepokoj sa prenášal aj na 

mikropracoviská a často vyúsťoval do osobnej nevraživosti. To prekrývalo aj významné 

úspechy, ktoré pracovníci Fakulty dosiahli. Za negatívum považujem personálny chaos 



v striedaní mandátov v AS, čo si vyžadovalo veľké úsilie a sústredenie sa na personálne riešenia 

a odoberalo potenciál senátu na kvalitnejšie a kompetentnejšie rozhodovania pri iných otázkach 

chodu Fakulty. Dôležitým krokom bola personálna stabilizácia AS po októbri 2015.  

Pred nami je rok 2016, posledný rok plynutia volebného obdobia tohto senátu. 

Akademickú obec čakajú voľby nových členov AS FPV. Nové vedenie Fakulty nastolilo 

pozitívny trend kontinuity s predchádzajúcim vedením, prezentovalo a je pripravené realizovať 

víziu rozvoja Fakulty. Pred Akademickým senátom FPV je úloha nájsť odvahu podporiť smelé 

vízie vedenia a pripraviť pôdu pre nový senát, ktorý vzíde z volieb v decembri  2016.  

Dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým členom senátu za zodpovedný prístup pri 

výkone tejto dôležitej funkcie. Ďakujem vedeniu, tak predchádzajúcemu ako aj súčasnému, za 

korektnú komunikáciu a vzájomnú dôveru. Ďakujem členom akademickej obce, ako aj 

ostatným zamestnancom fakulty za vykonanú prácu v náročných podmienkach, za podporu 

práce senátu, prípravu podkladových materiálov. Buďme hrdí na úspechy dosiahnuté 

v uplynulom roku. Výsledky komplexnej akreditácie, prestížne vedecké fóra, akými boli 

Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika 2015, medzinárodná 

konferencia Applied Natural Sciences 2015, ale aj Študentská vedecká konferencia, ktorá 

nadobúda medzinárodný rozmer, či čoraz populárnejšia Veda v cenTTre. Za všetkým stoja 

konkrétni ľudia a je potrebné vedieť morálne oceniť tento intelektuálny potenciál. Pestujme si 

hrdosť na našu Fakultu, pestujme si hrdosť na výnimočných ľudí, ktorí na nej pracujú!  Želám 

Vám v  roku 2016 veľa fyzického aj duševného zdravia a tvorivé sily pri plnení náročných 

pracovných úloh. 

 

 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 


