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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 2017 do augusta 2018 pracoval v tomto 
zložení: 
 

Zamestnanecká časť: 
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. predseda AS FPV 
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. - podpredseda AS FPV (do apríla 2018)  
Ing. Űrgeová Eva, PhD. tajomníčka AS FPV 
Ing. Ján Rimarčík, PhD. (od 23. 5. 2018) 
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. 
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mim. prof. 

 
Študentská časť: 

Terézia Laluhová 
Romana Mičová 
Juraj Rób 
Bc. Veronika Gregusová 
Bc. Romana Palušová 
Mgr. Filip Varga 

 
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 
2017/2018 zasadal sedem 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 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. 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. 
 

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. 
 

2.1 Činnosť Akademického senátu FPV UCM podľa jednotlivých oblastí 
 

AS FPV UCM v oblasti akademických činností: 
 

- Prerokoval a zobral na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom procese v r. 2017; 
- Prerokoval a schválil dodatočné prijímacie konania; 
- Zobral na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti v r. 2017 a Správu o plnení 

kritérií komplexnej akreditácie 
- Schválil spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM 

pre prijatie na štúdium v akademickom roku 2018-2019  
- Schválil pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných 

programoch na FPV UCM v akademickom roku 2018-2019 
 

AS FPV UCM v legislatívnej oblasti: 
 

- Prerokoval a schválil  smernicu o rigoróznom konaní na FPV UCM 
- Prerokoval a schválil rozšírenie organizačnej štruktúry fakulty o Katedru biofyziky; 
- Prerokoval a schválil doplnenie organizačného poriadku o Katedru biofyziky a o 

zmeny v kontexte rozvoja fakulty; 
- Schválil zmenu názvu Katedry odbornej jazykovej prípravy na Katedru odbornej a 

jazykovej prípravy,  a zmenu názvu Katedry aplikovanej  informatiky a matematiky na 
Katedru aplikovanej  informatiky 

- Schválil 
 
AS FPV UCM v ekonomickej oblasti: 
 

- Prerokoval a zobral na vedomie informáciu o rokovaniach o príprave rozpočtu 
univerzity na rok 2018; 

- Prerokoval a schválil výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2017; 
- Prerokoval a schválil rozpočet fakulty na rok 2018; 

 



AS FPV UCM v riadiacej a personálnej oblasti: 
 

- Schválil návrh na vytvorenie funkcie prodekana pre rozvoj; 
- Prerokoval a schválil prípravu volieb dekana FPV a zvolil volebnú komisiu; 
- Zorganizoval a uskutočnil voľby dekana FPV UCM a zvolil doc. Ing. Jozefa Sokola, PhD. 

za kandidáta na dekana FPV UCM. V tejto súvislosti kooptoval Ing. Jána Rimarčíka, 
PhD. za nového člena AS FPV. 

- Uskutočnil slávnostné zasadnutie Akademického senátu a akademickej obce spojené 
s inauguráciou dekana. 

 
 

2.2 Výsledky aktivít a perspektívy v činnosti Akademického senátu FPV UCM 
v akademickom roku 2018/2019 
 

Hodnotené obdobie bolo bol charakterizované stabilizáciou Fakulty prírodných vied 
v oblasti pedagogiky v súlade s implementáciou akreditovaných študijných programov, ako 
i prípravami na rozvoj fakulty rozširovaním ďalších perspektívnych študijných programov. 
V ekonomickej oblasti sa podarilo stabilizovať udržateľný rozpočet čo sa prejavilo na 
priaznivom hospodárskom výsledku. Výrazne sa podarilo posilniť a prezentovať vedecký 
potenciál fakulty. Rok 2017 bol prvý rok volebného obdobia novozvoleného senátu. 
Dôležitou udalosťou v živote akademickej obce boli voľby kandidáta na dekana. Všetky 
informácie a dokumenty súvisiace s voľbami boli včas a v súlade s platnou legislatívou 
zverejňované na webovom sídle fakulty. Výsledky volieb osvedčila volebná komisia a boli 
zverejnené na fakultnom webe. 

 
Tak ako iné oblasti spoločenského života, aj akademické univerzitné prostredie 

prechádza svojím prirodzeným vývojom, reaguje na výzvy a podnety zvonka aj zvnútra 
inštitúcie. Na konci kalendárneho roka sa Akademický senát FPV dostane do polovice svojho 
funkčného obdobia. Je to čas, ktorý sa javí ako ideálny na realizáciu zmien, ktoré by posunuli 
akademický senát z rokmi zakonzervovaného stavu do podoby modernej a funkčnej 
inštitúcie plniacej úlohy vyplývajúce z akademickej legislatívy tak, aby sa tieto zmeny mohli 
začať realizovať v období volieb do AS FPV v roku 2020. Domnievam sa, že tieto zmeny by 
mali byť výsledkom širšej diskusie naprieč celu akademickou obcou a nielen diskusie 
volených zástupcov. Navrhované zmeny a úpravy legislatívnych dokumentov predložím na 
najbližšom zasadnutí AS FPV koncom októbra a na širšiu diskusiu ich zverejním na webovom 
sídle fakulty. 
 

Za výsledkami a úspechmi stoja konkrétni ľudia a je potrebné vedieť oceniť tento 
intelektuálny potenciál. Pestujme si hrdosť na našu Fakultu, pestujme si hrdosť na 
výnimočných ľudí, ktorí na nej pracujú!  Želám celej akademickej obci v akademickom roku 
2018/19 veľa zdravia a tvorivé sily pri plnení náročných pracovných úloh. 
 
 
 
V Trnave 20. septembra 2018         doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 

 predseda AS FPV UCM 


