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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 26.10.2021 

 

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

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

Purdešová, PhD., RNDr. Michaela Mrkvová, PhD., RNDr. Zuzana Gerši, PhD., doc. RNDr. 

Cyril Rajnák, PhD. et PhD., Ing. Jana Jurinová PhD., Bc. Juraj Žec, Timea Danišová, Nicolas 

Búčik, Dominik Hrinkino, Mgr. Dávid Havlík, doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., dekan FPV, 

prodekanka FPV, prof. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka FPV, RNDr. Beata 

Vranovičová, PhD., prodekanka FPV. 

 

Ospravedlnení: Bc. Maroš Minčák  

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1. Schvaľovanie programu 

2. Kooptovanie nových členov AS FPV (predseda AS FPV) 

3. Kontrola uznesení (tajomník AS FPV) 

4. Správa o činnosti AS FPV za akademický rok 2020/21 (predseda AS FPV)  

5. Schvaľovanie Štatútu FPV UCM (predkladá dekan FPV)  

6. Smernica Fakulty prírodných vied o spôsobe odmeňovania zamestnancov FPV UCM 

za publikačnú činnosť (predkladá dekan FPV)  

7. Návrh zásad hospodárenia FPV UCM (predkladá finančná komisia AS FPV) 

8. Schválenie zloženia Disciplinárnej komisie FPV od akademického roka 2021/2022 

(predkladá prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť) 

9. Dodatok č.1 k Smernici o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave z roku 2021 (predkladá prodekanka pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť)  

10. Rôzne 

 

Zasadnutie AS FPV sa konalo prezenčne v miestnosti Z03. V úvode predsedníčka senátu Ing. 

E. Ürgeová, PhD. privítala hostí, členov senátu a konštatovala, že AS FPV je uznášania 

schopný.   

  

1) Schvaľovanie programu 

AS FPV hlasoval  o schválení programu nasledovne: 

ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

AS FPV schválil program riadneho zasadania. 

  



2  26.10.2021 

 

 

2) Kooptovanie nových členov AS FPV  

 

Predsedníčka AS FPV informovala členov senátu o kooptovaní dvoch nových členov do AS 

FPV. Ing. Jana Jurinová PhD. nahradí odchádzajúcu doc. Mgr. Ildikó Matušíkovú, PhD., ktorá 

bola menovaná rektorom univerzity za prorektorku pre zahraničné vzťahy a tým sa jej  členstvo 

v AS ruší. Ďalej v študentskej časti AS FPV za doktorandku Mgr. Gabiku Krasňanskú, ktorá 

prerušila doktorandské štúdium, nastupuje doktorand Mgr. Dávid Havlík.  Súčasne 

predsedníčka AS FPV požiadala nových členov, aby nahradili odchádzajúcich členov aj 

v komisiách AS FPV. Obaja noví členovia súhlasili a teda  Ing. Jana Jurinová PhD. sa stala 

členkou volebnej komisie AS FPV a Mgr. Dávid Havlík sa stal členom finančnej komisie AS 

FPV. 

 

3) Kontrola uznesení 

 

Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutiach AS FPV boli vo veľkej miere konštatačné, 

uznesenia 14/2021, 25/2021 a 26/2021 trvajú. Plnenie uznesenia 14/2021 Vypracovanie 

smernice o pravidlách vyplácania odmien za publikačnú činnosť je zaradené do programu 

rokovania ako bod 6. Ako bod 7 je zaradené plnenie uznesenie 25/2021 Návrh pravidiel 

čerpania finančných prostriedkov na inováciu laboratórií, vypracované finančnou komisiou 

AS FPV.  

Zostávajúce uznesenie 26/2021 Návrh čerpania nepriamych nákladov z projektových 

prostriedkov projektov APVV, KEGA, VEGA, Interreg, OPVaI a pod.,  ktoré na predošlých 

zasadaniach navrhla schvaľovať  p. tajomníčka FPV PhDr. Mária Mešťanková, PhD., zostalo 

bezpredmetné. V liste, ktorý adresovala AS FPV a prečítala ho jeho predsedníčka,  vysvetlila, 

že akceptovateľným dokladom o nakladaní s nepriamymi nákladmi  projektov sú rektorom 

podpísané Pravidlá pre kalkuláciu nepriamych nákladov na riešenie úloh výskumu a vývoja,  

ktoré vydal rektor univerzity 15.7.2018 s platnosťou od 1.8.2018.    

 

4) Správa o činnosti AS FPV za akademický rok 2020/21  

 

Akademický senát FPV UCM podáva akademickej obci fakulty raz za rok správu o svojej 

činnosti.  Vedenie FPV a  členovia AS FPV dostali tuto správu v dostatočnom predstihu a tak  

predsedníčka AS FPV zo Správy o činnosti AS FPV za akademický rok 2020/21 prečítala len 

najdôležitejšie body o činnosti a náplni AS FPV. Ďalej zdôraznila, že v súčasnosti akademické 

prostredie prechádza zmenami, ktoré sú sprevádzané legislatívnymi neistotami, a preto 

v najbližšom období bude potrebné zaoberať sa  novým legislatívnym rámcom.  V tomto 

zmysle bude potrebné vypracovať, prerokovať a schváliť nový rokovací poriadok a zásady 

volieb do AS, inovovať a schváliť ďalšie dokumenty a od kvality týchto dokumentov sa bude 

odvíjať ďalšie pôsobenie univerzity. Na záver poďakovala všetkým tým, ktorí sa aktívne 

podieľali a podieľajú na chode fakulty a  praje členom AS FPV schopnosť kompromisov a 

vykonávanie múdrych rozhodnutí v prospech univerzity.   

 

AS FPV berie na vedomie Správu o činnosti AS FPV za akademický rok 2020/21.  

 

5) Schvaľovanie Štatútu FPV UCM  

Štatút FPV UCM predložil a zdôvodnil dekan FPV UCM doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. 

Konštatoval, že potreba vytvorenia nového štatútu vyplynula z novelizácie niektorých zákonov, 

Štatútu UCM a zdôraznil, o ktoré doplnenia šlo. Obsah Štatútu prešiel aj procesom právnej 
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kontroly. Členovia AS boli so znením Štatútu FPV oboznámení v dostatočnom predstihu. 

V krátkej diskusii bola navrhnutá formálna úprava  textu. Nasledovalo hlasovanie o schválení 

návrhu novely vnútornej smernice Štatút FPV UCM.  Výsledok hlasovania bol nasledovný: 

ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0  

Uznesenie 31/2021: AS FPV schválil návrhu novely vnútornej smernice Štatút FPV UCM. 

Predsedníčka AS FPV zašle, po formálnych  úpravách, schválený návrh tajomníkovi AS UCM 

na schválenie v AS UCM.  

 

6) Smernica Fakulty prírodných vied o spôsobe odmeňovania zamestnancov FPV 

UCM za publikačnú činnosť  

Smernicu FPV o odmeňovaní zamestnancov FPV za publikačnú činnosť predniesol dekan FPV 

UCM doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. Zdôraznil, že vzhľadom na zmenenú metodiku hodnotenia 

univerzít, je potrebné podporovať nielen publikovanie v karentovaných časopisoch, ale aj 

publikovanie v nekarentovaných univerzitných časopisoch, ako sú NBC a JAMSI. O spôsobe 

hodnotenia publikácie sa následne rozprúdila rozsiahla diskusia. V diskusii odpovedala na 

dotazy členov senátu prof. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc. Rozpravu ukončila predsedníčka 

AS FPV s tým, že členovia AS FPV pošlú otázky, pripomienky a návrhy na riešenie prof. Mgr. 

A. Marček Chorvátovej, DrSc., prodekanke pre VVČ a navrhla stiahnutie tohto bodu rokovania 

do najbližšieho zasadania AS FPV.     

 

Dekan fakulty doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. stiahol Smernicu FPV o spôsobe odmeňovania 

zamestnancov FPV UCM za publikačnú činnosť na prepracovanie s tým, že vedenie FPV 

zoberie do úvahy a zapracuje relevantné pripomienky  legislatívnej komisie AS FPV a členov 

AS FPV. Členovia senátu, ktorí majú  otázky, pripomienky a návrhy k tejto smernici, pošlú tieto 

do 29.10. prodekanke prof. Mgr. A. Marček Chorvátovej, DrSc. 

 

7) Návrh zásad hospodárenia FPV UCM  

Za finančnú komisiu predložila na schválenie Návrh zásad hospodárenia FPV UCM doc. Ing. 

Jana Moravčíková, PhD. Dokument dostali členovia senátu v dostatočnom predstihu. V krátkej 

diskusii bola doporučená úprava textu v bode 2. Mzdové prostriedky projektov a grantov, ktoré 

sa budú využívať v pomere 50:50 (polovicu použiť na vyplatenie odmeny riešiteľom projektu 

a polovicu využiť na presun na mzdy FPV) sa budú týkať len projektov APVV, VEGA, KEGA. 

Nasledovalo hlasovanie o schválení návrhu novely vnútornej smernice Návrh zásad 

hospodárenia FPV UCM.  Výsledok hlasovania bol nasledovný: 

ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 31/2021: AS schválil návrh novely vnútornej smernice – Návrh zásad hospodárenia 

FPV UCM, po úprave bodu 2. 
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8) Schválenie zloženia disciplinárnej komisie FPV od akademického roka 2021/2022  

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

predložila senátu návrh zloženia disciplinárnej komisie (DK). Zdôvodnila potrebu schválenia 

tejto komisie, ktorá by mala byť v súlade s vnútorným predpisom UCM 43/2021 a ďalšími 

predpismi.  

DK by mala pracovať v zložení za zamestnaneckú časť:  

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.,  

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., 

Ing. E. Ürgeová, PhD.  

a za študentskú časť:  

Mgr. Terézia Laluhová (študentka 2. roč. PhD. štúdia),  

Timea Danišová (študentka 2. roč. bc .štúdia),  

Izabela Belanová (študentka 2. roč. bc .štúdia).  

Všetci menovaní s návrhom členstva súhlasili. Nasledovalo verejné hlasovanie o zložení 

komisie, tak ako ho navrhla p. prodekanka. Výsledok hlasovania bol nasledovný:  

ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0  

Uznesenie 32/2021: AS FPV schválil návrh zloženia DK FPV od AR2021/22 podľa návrhu 

prodekanky RNDr. Beaty Vranovičovej, PhD. 

   

9) Dodatok č.1 k Smernici o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave z roku 2021  

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

predložila senátu na schválenie Dodatok č.1.  k Smernici o rigoróznom konaní na FPV UCM 

z r. 2021. Dodatok sa týka predmetov rigoróznej skúšky v odbore biotechnológie, ktoré 

navrhuje prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., predseda komisie pre predmetné rigorózne skúšky. 

Dôvodom sú zmeny v štruktúre predmetov v  rámci zosúlaďovania študijných programov. 

Nasledovalo verejné hlasovanie a výsledok hlasovania bol nasledovný:   

ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 33/2021: AS FPV schválil Dodatok č. 1 k Smernici o rigoróznom konaní na FPV 

UCM v Trnave z r. 2021. 

 

10)  Rôzne 

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

predsedníčka AS FPV upozornila členov AS FPV, hlavne jej študentskú časť, na povinnosť 

zúčastňovať sa na zasadnutiach. Pokiaľ bude účasť členov nízka, môže hroziť až odobratie 

mandátu.  

Doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. informovala o uvoľnení peňazí na prvé požiadavky katedier 

ohľadne nákupu drobných laboratórnych prístrojov (pH metre stolové, prenosné aj kufríkové, 

ako aj trepačka a magnetické miešadlo). Tieto prešli procesom EKS a sú vysúťažené a čaká sa 

na ich dodanie.  
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V závere zasadnutia boli menovaní overovateľmi zápisnice doc. RNDr. Michaela Havrlentová, 

PhD. a Dominik Hrinkino. 

Na záver predsedníčka AS FPV poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 26.10.2021  

    Ing. Eva Ürgeová, PhD. 

predsedníčka  AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. Mária Maliarová, PhD.  

Overili: doc.  RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. 

Dominik Hrinkino 

 

 

 


