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Zápisnica zo zasadnutia  
AS FPV UCM zo dňa 07.10.2014 

 

 

 

Prítomní: 9 zástupcov z radov zamestnancov a 4 zástupcovia z radov študentov;  

                        podľa prezenčnej listiny  

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV:  
 

1. Kontrola uznesení 

2. Ukončenie členstva prof. Ing. Jozefa Augustína, DrSc.; RNDr. Juraja Faragóa, PhD.,   

vo VR FPV  

3. Návrh nových členov VR FPV prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. a doc. RNDr. 

Jána Rafaya, CSc. 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného programu ,,aplikovaná 

informatika“ 

5. Informácia o ,,Pravidlách schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia“ 

6. Schvaľovanie organizačnej štruktúry FPV UCM 

7. Rozličné 

 

V úvode predseda AS FPV privítal všetkých prítomných členov senátu, a poďakoval im 

za účasť na zvolanom riadnom zasadnutí AS FPV v počte zabezpečujúcom uznášaniaschopnosť 

senátu. Neprítomná RNDr. Dirgová sa ospravedlnila z dôvodu účasti na VAPAC.  

 

Predseda AS FPV vyzval členov senátu na schválenie navrhovaného programu zasadnutia. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

  

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Na základe výsledku hlasovania rokovanie AS FPV pokračovalo v zmysle schváleného 

programu riadneho zasadnutia AS FPV.   

 

1. Kontrola uznesení  

 

Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV zorganizovať voľby do  študentskej časti AS 

FPV za magisterský stupeň boli splnené. Voľby sa uskutočnia 8.10.2014.  

 

2. Ukončenie členstva prof. Ing. Jozefa Augustína, DrSc.; RNDr. Juraja Faragóa, PhD.,   

vo VR FPV  

 

Vzhľadom na fakt, že išlo o personálnu otázku vyžadujúcu si tajné hlasovanie členov 

AS FPV, predseda AS FPV vyzval členov senátu k hlasovaniu o zložení Volebnej komisie 

k uvedenému tajnému hlasovaniu. Ako členovia Volebnej komisie boli navrhnutí za zamestnaneckú 

časť AS FPV PaedDr. Ölvecký a za študentskú časť Mgr. Packová. 

 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu zloženia Volebnej komisie 

nasledovne: 
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ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 2.1: AS FPV schválil zloženie Volebnej komisie pre tajné hlasovanie o ukončení 

členstva členov VR FPV a o návrhu nových členov VR FPV. 

 

Dekan FPV doc. Hostin vysvetlil dôvody ukončenia členstva členov VR FPV. Prof. 

Augustín od tohto akademického roka nemá pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ale na 

fakulte ďalej pôsobí a bude čestným členom VR FPV. RNDr. Faragó ukončil pracovný pomer na 

FPV. Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV k tajnému hlasovaniu o predloženom 

návrhu.  

Členovia AS FPV hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 2.2: AS FPV schválil ukončenie členstva prof. Augustína a RNDr. Faragóa vo 

VR FPV. 

 

3. Návrh nových členov VR FPV prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. a doc. RNDr. Jána 

Rafaya, CSc. 

 

Dekan FPV zdôvodnil potrebu nahradiť dvoch členov VR FPV, ktorí ukončili členstvo, 

novými členmi – prof. Kvasnička a doc. Rafay. Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV 

k tajnému hlasovaniu o predloženom návrhu. 

Členovia AS FPV hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 3.1: AS FPV schválil nových členov VR FPV prof. Kvasničku a doc. Rafaya. 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného programu ,,aplikovaná 

informatika“ 

 

Predseda AS FPV uviedol, že vníma predloženie návrhu magisterského študijného programu 

ako veľmi pozitívny jav a odovzdal slovo dekanovi FPV. Dekan FPV poďakoval doc. Hurajovi za 

prácu, ktorú vykonal pri príprave spisu a požiadal ho predstavenie návrhu študijného programu. 

Doc. Huraj vysvetlil, že voľba predmetov vyplýva z predpísanej štruktúry predmetov pre študijný 

odbor informatika. Informoval, že návrh bude podaný na schválenie do AK na jar budúceho roka so 

zámerom prijímať študentov od budúceho školského roka. RNDr. Horník sa zaujímal,  či aj 

v odbore informatika je nutné uvádzať zodpovedných vyučujúcich k predmetom z radov docentov. 

Doc. Huraj uviedol, že je to nutné a táto podmienka je v navrhovanom materiáli splnená. 

Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV k verejnému hlasovaniu o predloženom 

návrhu.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.1: AS FPV schválil návrh magisterského študijného programu „aplikovaná 

informatika“. 

 

5. Informácia o ,,Pravidlách schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia“ 

 

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV o odôvodnenie a vyjadrenie sa k predloženému 

materiálu. Dekan FPV informoval členov AS FPV, že existujúca Smernica 6/2014 bola doplnená o 
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§5 školiteľ – špecialista a vysvetlil potrebu zavedenia tejto funkcie. Ing. Pšenáková upozornila na 

potrebu ošetriť túto záležitosť v AIS-e. Ing. Šimon sa pýtal na vzájomné postavenie školiteľa 

a školiteľa – špecialistu. Ing. Maliarová sa informovala, či sa táto pozícia prejaví aj 

v samohodnotení zamestnancov FPV. Dekan uviedol, že táto pozícia je vytvorená skôr  pre 

odborníkov z prostredia mimo fakulty. 

AS FPV vzal navrhovaný materiál na vedomie a posúva ho na prerokovanie do VR FPV. 

 

6. Schvaľovanie organizačnej štruktúry FPV UCM 

  

 Dekan FPV vysvetlil navrhovanú organizačnú štruktúru FPV. Vzhľadom na nízky počet 

študentov je potrebná propagácia štúdia na FPV, preto sa vedenie fakulty rozhodlo zaviesť pozíciu 

manažéra propagácie, ktorý sa bude venovať tejto činnosti  intenzívnejšie. Dekan by uvítal návrhy 

na osobu, ktorá by zastávala túto funkciu. Predseda AS FPV vyzval prítomných podávať návrhy 

a otvoril diskusiu. Doc. Huraj zdôraznil potrebu propagácie fakulty a upozornil, že to musí byť 

človek, ktorý bude pre túto činnosť zapálený a bude pôsobiť pod ním ako prodekanom pre rozvoj 

a akreditáciu. RNDr. Horník sa dopytoval, či by manažér pre propagáciu nemal spadať pod 

prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Dekan FPV vysvetlil, že prodekan doc. Huraj sa 

v minulosti propagáciou zaoberal a je v danej oblasti zorientovaný. Mgr. Nemeček podotkol, že 

manažér propagácie by mal spadať pod všetkých prodekanov, pretože propagovať treba všetky 

oblasti fakulty. Dekan vysvetlil, že zaradenie manažérov netreba vnímať veľmi striktne.  

Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV k verejnému hlasovanie o predloženom 

návrhu.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 6.1: AS FPV schválil návrh organizačnej štruktúry FPV UCM. 

 

 7. Rozličné 

 

 RNDr. Horník upozornil na pretrvávajúce problémy s wifi pripojením v budove 

v Špačinciach. Ing. Pšenáková informovala, že kvestor je o situácii informovaný a prisľúbil 

problém riešiť. Mgr. Miština zdôraznil nutnosť sústrediť sa na kvalitatívne parametre vyučovacieho 

procesu. Ing. Jurinová upozornila na problém s technikou na vyučovanie, pretože po 16-tej hodine 

sa nedá dostať na sekretariát a nie je možné techniku vrátiť, resp. zapožičať si. Ďalej vyzvala 

študentov prítomných na zasadnutí, aby prispeli svojimi podnetmi a názormi k propagácii štúdia. 

RNDr. Ondrejovič informoval o zabezpečení doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPV. Ing. 

Šimon otvoril otázku dvojitej evidencie dochádzky zamestnancov FPV. Mgr. Nemeček 

poznamenal, že nariadenie vyvolalo negatívne emócie. Dekan FPV zdôvodnil nariadenie zisteným 

zneužívaním dochádzkového systému. Ing. Pšenáková uviedla na podporu nariadenia bezpečnostné 

dôvody. Mgr. Miština uviedol, že nie je s riešením situácie stotožnený, ale rešpektuje ho.  

 

Predseda AS FPV sa poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie AS FPV 

UCM. 

 

V Trnave dňa 8. 10. 2014 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: RNDr. Viera Mrázová, PhD. 

Overila: Mgr. Alena Packová 


