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Zápisnica zo zasadnutia  
AS FPV UCM zo dňa 14.4.2014 

 

 

 

 

 

Prítomní: 7 zástupcov z radov zamestnancov a 4 zástupcovia z radov študentov;  

                        podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV:  
 

1.  Kontrola uznesení;  

2. Prerokovanie študijných programov na FPV UCM predkladaných do Komplexnej 

akreditácie;  

3.  Prerokovanie návrhu k rigoróznemu konaniu v odbore Biológia;  

4.  Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia;  

5.  Kooptovanie RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. za interného člena VR FPV UCM;  

6.  Delegovanie zástupcov študentskej časti AS FPV na rokovanie VR FPV UCM, ktoré sa 

bude konať dňa 24. apríla 2014;  

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 uznášania schopnosť 

senátu. Následne požiadal prítomných členov AS FPV a pozvaných zástupcov vedenia FPV 

o uctenie si pamiatky zosnulého doc. Ing. Ernesta Šturdíka, CSc. minutou ticha.  

 

Pred samotným rokovaním, v zmysle zaslaného programu zasadnutia AS FPV, predseda AS 

FPV vyzval všetkých prítomných členov senátu o prípadné doplnenie navrhovaného programu 

o ďalšie body resp. ohľadom námietok voči uvedenému programu. Následne vyzval členov senátu 

o schválenie navrhovaného programu zasadnutia AS FPV. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

  

ZA: 11 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 – zverejnenie Výročnej správy o činnosti AS 

FPV UCM v Trnave na internete a úprava predkladaných a schválených smerníc č. 1/2014, 

2/2014, 3/2014 a 4/2014 na základe navrhnutých pripomienok – boli splnené.  

 

2. Prerokovanie študijných programov na FPV UCM predkladaných do Komplexnej 

akreditácie (predseda AS FPV a dekan FPV)  

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV o oboznámenie členov AS FPV so stratégiou FPV 

ohľadom študijných programov FPV predkladaných v rámci Komplexnej akreditácie. Dekan FPV 

informoval členov AS FPV o zostave bakalárskych, magisterských a doktorandských programov, 

ktorá by mala byť predložená v rámci Komplexnej akreditácie a vyzval prodekanov doc. Huraja 
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a Dr. Vranovičovú, ktorí pripravovali uvedené materiály ku Komplexnej akreditácii, o detailnejšie 

doplnenie informácií k tomuto bodu rokovania.  Doc. Huraj informoval členov AS FPV, že FPV má 

za cieľ v rámci Komplexnej akreditácie akreditovanie 14 študijných programov v troch oblastiach 

výskumu a v šiestich študijných odboroch. Z uvedených 14 študijných programov bude 10 

programov realizovaných dennou formou a 4 programy externou formou štúdia. V rámci tejto 

predkladanej zostavy študijných programov sa vyskytujú tri úplne nové študijné programy, 

konkrétne Biotechnológie v dennom magisterskom štúdiu a Biotechnológie v dennom a externom 

PhD. štúdiu.  

Pred samotným hlasovaním o navrhovaných študijných programoch FPV UCM 

predkladaných do Komplexnej akreditácie, predseda AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu 

svojich názorov a pripomienok. 

Predseda AS FPV – prečo sa v študijnom PhD. programe Aplikovaná analytická 

a bioanalytická chémia počíta pri predmete Odborný anglický jazyk s rozsahom 0/4, pričom 

v ostatných programoch je tento predmet vyučovaný v rozsahu 2/2.  

Dr. Mrázová – odpovedala na vyššie uvedenú otázku tým, že v rámci tohto programu 

Odborný anglický jazyk tvorí predmet jadra, a tým je nevyhnutné, aby bol v prípade prednášok 

zabezpečovaný a garantovaný pedagógom minimálne s hodnosťou docent. Z tohto dôvodu sa 

v prípade uvedeného predmetu počíta len s jeho výučbou vo forme seminárov. 

Doc. Huraj – upozornil, že v prípade navrhovaných nových študijných PhD. programov 

Biotechnológie bude zosnulý doc. Šturdík ako spolugarant operatívne nahradený. V tejto súvislosti 

dekan FPV informoval, že tento post spolugaranta bude doplnený v krátkom čase buď z radov 

interných zamestnancov alebo z externého prostredia. 

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

k predloženému návrhu.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 2.1: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu navrhovaných študijných programov 

FPV UCM predkladaných do Komplexnej akreditácie pri jeho prerokovaní na najbližšom zasadnutí 

Vedeckej rady FPV UCM. 

 

3.  Prerokovanie návrhu k rigoróznemu konaniu v odbore Biológia (predseda AS FPV 

a dekan FPV) 

V rámci uvedeného bodu programu predseda AS FPV požiadal dekana FPV o zdôvodnenie 

predkladaného návrhu k rigoróznemu konaniu v odbore Biológia. Dekan FPV informoval členov 

AS FPV, že predkladaný návrh súvisí s tou skutočnosťou, že na Fakulte sa v školskom roku 

2013/2014 otvoril novo-akreditovaný magisterský program Aplikovaná biológia, a teda v rámci 

tohto programu je možné na základe jeho akreditácie uskutočňovať aj rigorózne konanie. 

Pre doplnenie ďalších informácií k tomuto bodu požiadal o slovo prodekanku Vranovičovú, ktorá 

predkladala tento návrh na zasadnutie AS FPV. Prodekanka informovala členov AS FPV, že ide 

prakticky o doplnenie Zásad rigorózneho konania na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave v zmysle predmetov rigoróznej skúšky v odbore Biológia  a zloženia Komisie 

pre rigorózne konanie na FPV UCM v Trnave v odbore Biológia.  

 Pred samotným hlasovaním o návrhu k rigoróznemu konaniu v odbore Biológia, predseda 

AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok. 

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

k predloženému návrhu.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 AKADEMICKÝ  SENÁT  FAKULTY  PRÍRODNÝCH  VIED 

AS FPV UCM Strana 3 z 4 14.4.2014 

Uznesenie 3.1: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu návrhu týkajúceho sa doplnení Zásad 

rigorózneho konania na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle 

predmetov rigoróznej skúšky v odbore Biológia  a zloženia Komisie pre rigorózne konanie na FPV 

UCM v Trnave v odbore Biológia pri jeho prerokovaní na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady FPV 

UCM. 

 

4. Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia (predseda AS FPV a dekan 

FPV) 

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV o oboznámenie členov AS FPV s predkladaným 

návrhom. Vzhľadom na skutočnosť, že tento návrh spadá do kompetencií prodekanky 

Vranovičovej, dekan FPV jej odovzdal slovo. Prodekanka Vranovičová informovala členov AS 

FPV, že predkladaná Smernica č. 6/2014 týkajúca sa Pravidiel schvaľovania školiteľov 

doktorandského štúdia je nevyhnutnou súčasťou interných pravidiel a smerníc Fakulty. 

Každá fakulta UCM v Trnave má takto, resp. obdobne koncipovanú smernicu.  

Pred samotným hlasovaním o predkladanej Smernici č. 6/2014 Pravidlá schvaľovania 

školiteľov doktorandského štúdia, predseda AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu svojich 

názorov a pripomienok. 

Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV o verejné hlasovanie k predloženému 

návrhu.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.1: AS FPV schválil znenie Smernice č. 6/2014 Pravidlá schvaľovania 

školiteľov doktorandského štúdia bez pripomienok. 

 

5. Kooptovanie RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. za interného člena VR FPV UCM 

(predseda AS FPV a dekan FPV) 

V rámci uvedeného bodu programu predseda AS FPV požiadal dekana FPV o zdôvodnenie 

návrhu kooptovania nového člena Vedeckej rady FPV UCM (ďalej VR FPV). Dekan FPV 

zdôraznil, že návrh na kooptovanie Dr. Ondrejoviča za interného člena VR FPV v žiadnom prípade 

nepredstavuje náhradu za zosnulého doc. Šturdíka. Ide o prirodzené doplnenie VR FPV vyplývajúce 

predovšetkým zo skutočnosti, že Dr. Ondrejovič pôsobí v súčasnosti ako zodpovedný pracovník 

za systém kvality na FPV a reprezentuje pracovníka, ktorý sa významnou mierou podieľa 

na vedecko-výskumných aktivitách a publikačnej činnosti FPV.   

  Pred samotným hlasovaním o schválení kooptovania nového člena VR FPV predseda 

AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu sa k uvedenému návrhu, resp. k položeniu prípadných 

otázok k navrhovanému novému členovi 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 k hlasovaniu o kooptovaní 

nového člena VR FPV boli navrhnutí za zamestnaneckú časť AS FPV Ing. Jurinová a za študentskú 

časť Mgr. Packová a Drinka. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu zloženia Volebnej komisie 

nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 5.1: AS FPV schválil zloženie Volebnej komisie pre tajné hlasovanie 

o kooptovaní nového člena VR FPV. 
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Následne predseda AS FPV vyzval členov senátu k tajnému hlasovaniu o kooptovaní 

RNDr. M. Ondrejoviča, PhD. za interného člena VR FPV. Členovia AS FPV tajne hlasovali 

nasledovne: 

 

ZA: 10 1 hlas neplatný 
 

Uznesenie 5.2: AS FPV schválil návrh dekana FPV na vymenovanie RNDr. Miroslava 

Ondrejoviča, PhD. za interného člena VR FPV. 

 

6. Delegovanie zástupcov študentskej časti AS FPV na rokovanie VR FPV UCM, ktoré 

sa bude konať dňa 24. apríla 2014 (predseda AS FPV a dekan FPV) 

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

návrhu. Dekan FPV informoval členov AS FPV, že delegovanie zástupcov študentskej časti AS 

FPV na rokovania VR FPV je právom študentov a tvorí súčasť nového znenia Vysokoškolského 

zákona (ďalej len VŠ zákon). Taktiež informoval, že zástupca študentskej časti AS FPV má právo 

sa zúčastňovať aj na zasadnutiach Kolégia dekana. Predseda AS FPV doplnil túto informáciu v tom 

zmysle, že účasť zástupcov študentskej časti AS FPV na rokovaniach VR FPV a Kolégia dekana je 

dôležitá predovšetkým v bodoch týkajúcich sa akreditačných konaní v zmysle kvality štúdia. 

Prodekanka Vranovičová upozornila členov AS FPV, že zástupcovia študentskej časti AS FPV 

podľa zákona by mali byť prizvaní na uvedené zasadnutia v bodoch týkajúcich sa najmä študijných 

programov.  

Predseda AS FPV prisľúbil, že sa bude aktívne podieľať na zabezpečovaní účasti zástupcov 

študentskej časti AS FPV na zasadnutiach Kolégia dekana, ako aj ich včas informovať o programe 

Kolégia dekana.  

Keďže ide o delegovanie zástupcu študentskej časti AS FPV na rokovanie VR FPV, tak 

v tomto prípade si navrhujú a schvaľujú zástupcu zo svojich radov študenti sami. Študentská časť 

AS FPV si v tomto zmysle navrhla a schválila svojho zástupcu na rokovanie VR FPV, ktoré sa bude 

konať dňa 24. apríla 2014, menovite Mgr. Alenku Packovú.  

 

Uznesenie 6.1: AS FPV zobral na vedomie, že Mgr. Alenka Packová bola delegovaná 

študentskou časťou AS FPV ako zástupkyňa študentskej časti AS FPV na rokovanie VR FPV, ktoré 

sa bude konať dňa 24. apríla 2014. 

 

7. Rozličné 

 V tomto bode programu predseda AS FPV, vzhľadom na nižšiu účasť členov AS FPV 

na zasadnutí, požiadal členov AS FPV, aby si v budúcnosti zariadili svoje pracovné povinnosti 

z pohľadu termínu konania riadnych zasadnutí AS FPV do takej miery, ktorá im umožní sa aktívne 

zúčastniť na týchto zasadnutiach. Taktiež predseda AS FPV informoval členov AS FPV o voľbe 

rektora UCM v Trnave, ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2014 o 14:00. Jediným navrhnutým kandidátom 

na post rektora UCM v Trnave je súčasný rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, 

CSc., mim. prof.    

 

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

UCM. 

 

V Trnave dňa 14.4.2014 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: RNDr. Miroslav Horník, PhD. 

Overila: RNDr. Viera Mrázová, PhD. 


