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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 
 

Na základe výsledkov volieb do AS FPV UCM na funkčné obdobie 2013-2016 od 

ustanovujúcej schôdze  dňa 21. 01. 2013, na ktorej zvolil nové vedenie, AS FPV pracuje 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 

Bc. Renáta Rauchová 

Michal Blažej     - do 31. 8. 2013 

Tomáš Drinka 

Helena Maneková 

Lucia Mešťánková    - od 12. 11. 2013 

 

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. AS FPV UCM v kalendárnom roku 2013 zasadal 6-

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, 

...) a 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 pravidelne pozývaný na zasadnutia vedenia a kolégia dekana. Podobne členovia 

vedenia fakulty sa pravidelne 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 2013 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. 

 

2.1 Činnosť Akademického senátu FPV UCM podľa jednotlivých oblastí 

 

AS FPV UCM v oblasti akademických činností: 

 

 Schválil návrh študijného programu ,,Aplikovaná chémia a biochémia“, pre 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia  

 Schválil návrh študijného programu ,,Environmentálna chémia“; pre 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia  

 Schválil návrh študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia  

 Schválil návrh študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia; 

 Schválil pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v  študijných 

programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2014-2015; 

 Schválil spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM 

pre prijatie na štúdium v akademickom roku 2014-2015; 

 Schválil dokument Celkové hodnotenia štúdia pre končiacich študentov v 

akademickom roku 2014-2015; 

 Schválil dodatočné prijímacieho konania na FPV UCM v Trnave v novo 

akreditovaných študijných programoch: Molekulárna biológia (III. stupeň) a 

Aplikovaná biológia (II. stupeň); 

 Prerokoval a schválil návrh akreditačného spisu magisterského programu 

Biotechnológie a akreditačného spisu habilitačného a inauguračného konania v odbore 

4.1.14 Chémia.  

 

AS FPV UCM v legislatívnej oblasti: 

 

 Schválil Štatút FPV UCM; 

 Schválil Organizačný poriadok FPV UCM.  

 

AS FPV UCM v ekonomickej oblasti: 

 

 Schválil výročnú správu o hospodárení za rok 2012; 

 Schválil návrh rozpočtu na rok 2013; 

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

 

AS FPV UCM v riadiacej a personálnej oblasti: 

 



 Zvolil predsedu, podpredsedu a tajomníka AS FPV; 

 Prerokovával a schvaľoval členov VR FPV UCM; 

 Schvaľoval členov disciplinárnej komisie; 

 Kooptoval člena študentskej časti AS za zaniknutý mandát. 

 

2.2 Program zasadnutí Akademického senátu FPV UCM 
 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 21. 01. 2013 

 

1. Kontrola uznesení  

2. Voľba predsedu AS FPV UCM 

3. Rozličné 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 11.4.2013 

 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM); 

2. Prerokovanie návrhu dvoch nových študijných programov (dekan FPV a garanti 

študijných programov) 

 magisterského študijného programu ,,Aplikovaná chémia a biochémia“,  

 bakalárskeho študijného programu ,,Environmentálna chémia“; 

3. Kooptovanie nového člena Vedeckej rady FPV UCM za zaniknutý mandát Ing. R. 

Halenára, PhD. (predseda AS FPV UCM a dekan FPV); 

4. Rozličné 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 13.5.2013 

 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV); 

2. Schválenie nového Štatútu FPV UCM (predseda AS FPV, dekan FPV); 

3. Prerokovanie návrhu nových študijných programov (dekan FPV a garanti/spolugaranti 

študijných programov): 

 študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia  

 študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia; 

4. Rozličné 

 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 18. 06. 2013 

 

1. Kontrola uznesení 

2. Výročná správa o hospodárení 2011 

3. Výročná správa o hospodárení 2012 

4. Návrh rozpočtu 2013 FPV 

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

programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2014-2015 

6. Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre 

prijatie na štúdium v akademickom roku 2014-2015 

7. Celkové hodnotenia štúdia pre končiacich študentov v akademickom roku 2014-2015 

8. Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2014-2015 

9. Rozličné 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 15. 08. 2013 



 

1. Kontrola uznesení. 

2. Schválenie dodatočného prijímacieho konania na FPV UCM v Trnave.  

3. Rozličné 

 

 

Zasadanie AS FPV UCM dňa 12. 11. 2013 

 

1. Kontrola uznesení  

2. Kooptovanie nového člena študentskej časti Akademického senátu FPV  

3. Organizačný poriadok FPV  

4. Prerokovanie a schválenie akreditačných spisov:  

 Akreditačný spis magisterského programu Biotechnológie,  

 Akreditačný spis habilitačného a inauguračného konania v odbore 4.1.14 Chémia.  

5. Aktualizácia členov Vedeckej rady FPV  

6. Rozličné 

 

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 podporu práce senátu, prípravu 

podkladových materiálov a želám Vám v  roku 2014 veľa zdravia a tvorivých síl pri plnení 

náročných pracovných úloh. 

 

 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

Predseda AS FPV UCM 


