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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 1.6.2021 

 

Prítomní: Ing. E. Ürgeová, PhD., doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., Ing. Mária Maliarová, 

PhD., doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., doc. 

Ing. Andrea Purdešová, PhD., doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., RNDr. Michaela 

Mrkvová, PhD., RNDr. Zuzana Gerši, PhD., Mgr. Gabriela Krasňanská, Timea Danišová, 

Nicolas Búčik, Dominik Hrinkino, doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., dekan FPV, doc. RNDr. Iveta 

Dirgová Luptáková, PhD., prodekanka FPV, prof. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., 

prodekanka FPV, PhDr. Mária Mešťánková, PhD., RNDr. Beata Vranovičová, PhD., 

prodekanka FPV. 

 

Ospravedlnení: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD., Bc. Juraj Žec, Bc. Maroš Minčák 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Schvaľovanie programu 

2. Kontrola uznesení (tajomník AS FPV) 

3. Návrh na vytvorenie finančnej, legislatívnej a volebnej komisie AS FPV (predseda AS 

FPV) 

4. Predĺženie funkčného obdobia prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

(predkladá dekan FPV) 

5. Výročná správa o Vedecko-výskumnej činnosti 2020 (predkladá prodekanka pre 

vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničnú spoluprácu) 

6. Správa o hospodárení FPV UCM za rok 2020 (predkladá dekan FPV) 

7. Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese 2020 (predkladá prodekanka pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť) 

8. Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium v študijných 

programoch na FPV UCM v akademickom roku 2022-2023 (predkladá prodekanka 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť) 

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

prijatie na štúdium v akademickom roku 2022-2023 (predkladá prodekanka pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť) 

10. Rôzne 

 

 

Zasadnutie AS FPV sa vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu konalo prezenčne. V 

úvode novo nastupujúca predsedníčka senátu Ing. E. Ürgeová, PhD. privítala hostí a 

novozvolených členov senátu, ďalej konštatovala, že AS FPV je uznášania schopný.    
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1) Schvaľovanie programu 

Predsedníčka AS navrhla do predloženého programu zaradiť aj návrh Plánu hospodárenia 

fakulty na r. 2021 za bod 7 a nechala hlasovať o navrhnutom programe. AS FPV hlasoval 

o rozšírenom programe nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 13/2021:  AS FPV schválil rozšírený program riadneho zasadania. 

 

2) Kontrola uznesení 

Predsedníčka AS FPV predniesla návrh o zaradení nesplneného uznesenia 5/2020 do kontroly 

uznesení na najbližšom zasadaní AS FPV, v ktorom opätovne žiada vedenie o vypracovanie 

smernice o pravidlách vyplácania odmien za publikačnú činnosť. O zaradení tohto uznesenia 

nechala verejne hlasovať s nasledovným výsledkom: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 14/2021: AS FPV poveruje vedenie fakulty vypracovať smernicu o pravidlách 

vyplácania odmien za publikačnú činnosť.  

Termín: 31.08.2021       Zodpovedný: dekan FPV 

 

3) Návrh na vytvorenie finančnej, legislatívnej a volebnej komisie AS FPV 

Predsedníčka AS FPV predniesla návrh na vytvorenie troch komisií fungujúcich pri AS. 

Zdôraznila, že komisie sú poradné a kontrolné orgány akademického senátu, ktoré plnia úlohy 

spojené so zabezpečovaním činnosti akademického senátu. Zároveň vysvetlila pôsobnosť 

komisií a nechala o návrhu zriadiť finančnú, legislatívnu a volebnú komisiu AS FPV  

hlasovať s nasledovným výsledkom: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 15/2021:  AS FPV zriadi finančnú, legislatívnu a volebnú komisiu AS FPV. 

 

Ďalej predsedníčka navrhla verejne hlasovať o naplnení jednotlivých komisií členmi. Za 

návrh verejne hlasovať boli: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 16/2021:  AS FPV bude o členoch zriaďovaných komisií hlasovať verejným 

hlasovaním. 

 

Ďalej nasledovali návrhy členov senátu pre jednotlivé komisie. Nasledovala krátka rozprava, 

v ktorej sa členovia AS FPV dohodli na zložení jednotlivých komisií a nasledovalo 

hlasovanie. Za členov finančnej komisie boli navrhnutí štyria členovia senátu: doc. Ing. Jana 

Moravčíková, PhD., Ing. Mária Maliarová, PhD., RNDr. Michaela Mrkvová, PhD. a Mgr. 

Gabriela Krasňanská. Výsledok verejného hlasovania bol nasledovný:   

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 17/2021:  AS FPV zriadil finančnú komisiu AS FPV v zložení:  

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. 

Ing. Mária Maliarová, PhD. 

RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.  

Mgr. Gabriela Krasňanská. 
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Za členov legislatívnej komisie boli navrhnutí štyria členovia senátu: doc. RNDr. Michaela 

Havrlentová, PhD., doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD., Ing. E. Ürgeová, PhD. a Nicolas 

Búčik. Výsledok verejného hlasovania bol nasledovný:   

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 18/2021:  AS FPV zriadil legislatívnu komisiu AS FPV v zložení: 

Ing. Eva Ürgeová, PhD. 

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. 

doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. 

Nicolas Búčik 

 

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí traja členovia senátu: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, 

PhD., doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. a Timea Danišová. Výsledok verejného hlasovania 

bol nasledovný:   

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 19/2021:  AS FPV zriadil volebnú komisiu AS FPV v zložení: 

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. 
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.  

Timea Danišová. 

 

4) Predĺženie funkčného obdobia prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Návrh predložil doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., dekan FPV. Po jeho konzultácii s právnikom 

univerzity pánom JUDr. Viktorom Hromadom, vysvetlil dôvod žiadosti a aj prečo žiada týmto 

spôsobom o predĺženie mandátu prodekanky. Ďalej sa vyjadrila aj samotná pani prodekanka 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť RNDr. Beata Vranovičová, PhD. Pani prodekanka 

predstavila svoju činnosť, zdôraznila svoje dlhoročné skúsenosti pri príprave študijných 

programov, ich akreditácie a ich zakomponovanie do akademického informačného systému 

fakulty, čo je práve v tomto období akreditácie nových študijných programov veľmi dôležité. 

Následne predsedníčka AS FPV upozornila prítomných členov AS FPV, že voľby na vedúce 

funkčné miesta FPV podľa rokovacieho poriadku prebiehajú tajne a preto vyzvala nových 

členov volebnej komisie, aby rozdali hlasovacie lístky. Následne volebná komisia zvolila za 

svoju predsedníčku doc. RNDr. Ľubicu Uváčkovú, PhD.  

Po sčítaní všetkých platných hlasov predsedníčka volebnej komisie vyhlásila výsledok 

tajného hlasovania: 

ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 4 

Uznesenie 20/2021:  AS FPV v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov predĺžil 

funkčné obdobie RNDr. Beate Vranovičovej, PhD., prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť  do konca funkčného obdobia dekana doc. Ing. Jozefa Sokola, CSc. 
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5) Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese 2020 

Výročnú správu o výchovno-vzdelávacom procese 2020 predložila prodekanka pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť Dr. Vranovičová. Na úvod skonštatovala, že materiál mali členovia 

senátu k dispozícii v písomnej podobe s dostatočným predstihom.  

. 

Uznesenie 21/2020: AS FPV berie na vedomie Výročnú správu o výchovno-vzdelávacom 

procese  za rok 2020. 

 

6) Výročná správa o Vedecko-výskumnej činnosti 2020 

Výročnú správu o Vedecko-výskumnej činnosti 2020 predložila členom AS FPV prodekanka 

pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničnú spoluprácu prof. Marček-Chorvátová. 

Aj k tomuto bodu programu mali členovia senátu správu k dispozícii v písomnej podobe 

s dostatočným predstihom.  

Uznesenie 22/2020: AS FPV berie na vedomie Výročnú správu o Vedecko-výskumnej činnosti 

za rok 2020. 

 

7) Správa o hospodárení FPV UCM za rok 2020 

Správu predložil dekan fakulty doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. Skonštatoval, že materiál mali 

členovia senátu k dispozícii v písomnej podobe s dostatočným predstihom. 

K predloženej  správe pripomenul, že hospodárenie na fakulte za rok 2020 skončilo 

prebytkom.  Po krátkej diskusii predsedníčka AS FPV navrhla prijať uznesenie k tomuto bodu 

programu. 

AS FPV hlasoval o predloženom návrhu uznesenia, ktorým schvaľuje predloženú Správu 

o hospodárení za rok 2020 nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 23/2021: AS FPV schválil Správu o hospodárení FPV UCM za rok 2020. 

 

8) Návrh plánu hospodárenia na rok 2021  

Návrh plánu hospodárenia FPV na rok 2021 predložil dekan fakulty doc. Ing. Jozef Sokol, 

CSc. Plán čerpania finančných prostriedkov mali členovia senátu v elektronickej podobe 

s dostatočným predstihom. Skonštatoval, že fakulta časť svojich výdavkov čerpá z grantov. 

Zároveň uviedol, že dotácie MŠ na rok 2021 boli oproti minulým rokom krátené o 9,3%, 

avšak vzhľadom na ušetrené financie v predošlom roku a spolu s vlastnými príjmami fakulty, 

ktoré pramenia z rôznych poplatkov (školné za externú formu štúdia, nadštandard štúdia, 

rigorózne konania a pod.) dorovnajú rozpočet FPV na rok 2021 a časť financií by ešte mala 

zvýšiť.  

Po úvodnom slove dekana fakulty nastala diskusia k  tomuto bodu rokovania, kde sa členovia 

AS FPV zaujímali o možnosť využitia financií na doplnenie zariadenia/spotrebného materiálu 

v laboratóriách, ktoré sú určené na vyučovanie laboratórnych cvičení v rámci študijných 

programov. Pán dekan vyzval členov jednotlivých katedier, aby predložili svoje požiadavky a 

po vzájomnej dohode sa určí potrebná suma peňazí. V ďalšom predsedníčka AS FPV vyzvala 

novovzniknutú finančnú komisiu AS FPV, aby pripravila návrh zásad a pravidiel, podľa 

ktorých sa financie rozdelia a budú použité na inováciu vybavenia laboratórií a laboratórnych 

cvičení.  
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Ďalej pani tajomníčka FPV PhDr. Mária Mešťánková, PhD. predniesla návrh  na vytvorenie 

smernice o čerpaní nepriamych nákladov z projektových finančných prostriedkov. Smernica 

čerpania týchto finančných prostriedkov je potrebná pri kontrole projektovými agentúrami. 

Predsedníčka AS FPV uznala návrh za oprávnený.  

Následne členovia senátu hlasovali k predloženým návrhom uznesení k tomuto bodu 

programu. 

Návrh na uznesenie, ktorým AS FPV schvaľuje plán hospodárenia fakulty na rok 2021: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 24/2021:  AS FPV schválil Plán hospodárenia FPV UCM za rok 2021.  

 

O návrhu na uznesenie, ktorým AS FPV schvaľuje návrh na prípravu pravidiel na čerpanie 

financií na prevádzku a inováciu laboratórií, v ktorých prebieha výučba v študijných 

programoch AS FPV hlasoval nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 25/2021: FK AS FPV v spolupráci s vedením FPV navrhne pravidlá čerpania 

financií na prevádzku a inováciu laboratórií, v ktorých prebieha výučba v študijných 

programoch. 

Termín: 31.08.2021       Zodpovední: v texte  

 

O návrhu na uznesenie, ktorým AS FPV schvaľuje návrh na prípravu smernice 

o čerpaní nepriamych nákladov z projektových finančných prostriedkov AS FPV hlasoval 

nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 26/2021: AS FPV poveruje vedenie fakulty pripraviť návrh smernice čerpania 

nepriamych nákladov z projektových prostriedkov.  

Termín: 31.08.2021       Zodpovední: v texte  

 

 

9) Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium v študijných 

programoch na FPV UCM v akademickom roku 2022-2023  

Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie na štúdium v študijných programoch 

na FPV UCM v akademickom roku 2022-2023 predložila na schválenie AS FPV prodekanka 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Dr. Vranovičová.  

Členovia AS FPV o predloženom návrhu hlasovali nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 



6  01.06.2021 

 

Uznesenie 27/2020: AS FPV schvaľuje Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre 

prijatie na štúdium v študijných programoch na FPV UCM v akademickom roku 2022-2023. 

 

10)  Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre 

prijatie na štúdium v akademickom roku 2022-2023  

Návrh na Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre 

prijatie na štúdium v akademickom roku 2022-2023 predložila prodekanka pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť Dr. Vranovičová. 

Členovia AS FPV o predloženom návrhu hlasovali nasledovne: 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 28/2020: AS FPV schvaľuje Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte 

prírodných vied UCM pre prijatie na štúdium v akademickom roku 2022-2023. 

  

11)  Rôzne 

Predsedníčka AS FPV, Ing. Eva Ürgeová, PhD., otvorila rozpravu v bode rôzne. 

V rozprave Dr. Vranovičová. požiadala AS FPV, aby bol senát k dispozícii na schválenie 

smernice o uznávaní predmetov v novo akreditovaných študijných programoch. Je potrebné 

aby smernica bola schválená ešte pred začatím nového akademického roku 2021-22. 

Smernica však bude vypracovaná a k dispozícii k prerokovaniu v letných mesiacoch 

júl/august a preto výnimočne žiada o korešpondenčné hlasovanie. Predsedníčka AS FPV 

uznala žiadosť za oprávnenú a poprosila všetkých, hlavne študentskú časť AS FPV, 

o kontrolu univerzitných e-mailov, aby v prípade hlasovania bol AS FPV uznášania schopný.  

V závere zasadnutia boli menovaní overovateľmi zápisnice RNDr. Zuzana Gerši, PhD. a 

Dominik Hrinkino. 

Na záver predsedníčka AS FPV poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 01.06.2021  

    Ing. Eva Ürgeová, PhD. 

predsedníčka  AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. Mária Maliarová, PhD.  

Overili: RNDr. Zuzana Gerši, PhD. 

Dominik Hrinkino 

 

 

 


