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Zápisnica zo zasadnutia  
AS FPV UCM zo dňa 24.6.2014 

 

 

 

 

 

Prítomní: 8 zástupcov z radov zamestnancov a 3 zástupcovia z radov študentov;  

                        podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV UCM:  
 

1.   Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM); 

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

na FPV UCM v AR 2015/2016 (prodekanka FPV UCM); 

3.   Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na štúdium v AR 

2015/2016 (prodekanka FPV UCM); 

4.   Celkové hodnotenie štúdia pre končiacich študentov v AR 2014/2015 (dekan FPV UCM 

a prodekanka FPV UCM); 

5.   Školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 2015/2016 (prodekanka FPV 

UCM); 

6.   Vyhlásenie prijímacieho konania na novo akreditovaný magisterský študijný program 

Biotechnológie (dekan FPV UCM a prodekanka FPV UCM); 

7.   Organizačná štruktúra FPV UCM (dekan FPV UCM); 

8.   Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z projektov VVČ na režijné náklady fakulty (dekan FPV 

UCM); 

9.   Organizácia doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM 

(predseda AS FPV UCM); 

10. Schválenie kooptovania nového člena v študentskej časti Akademického senátu UCM 

za zaniknutý mandát Mgr. Erika Krošláka (predseda AS FPV UCM); 

11. 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. 

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 UCM. 

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. 
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1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 

Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV boli splnené. 

 

 

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

na FPV UCM v AR 2015/2016 (prodekanka FPV UCM) 

Predseda AS FPV poprosil prodekanku FPV UCM o oboznámenie členov AS FPV 

s predkladaným dokumentom na schválenie. Prodekanka FPV UCM informovala členov AS FPV, 

že predkladané Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných 

programoch na FPV UCM v AR 2015/2016 sa významným spôsobom nelíšia od dokumentu 

schvaľovaného minulý akademický rok. Doplnenia, resp. úpravy v tomto dokumente zahŕňajú: 

(i) predkladaný materiál je doplnený už o v súčasnosti schvaľovaný magisterský študijný program 

Biotechnológie s predpokladaným počtom prijatých uchádzačov 40 a (ii) zmenu v podobe zvýšenia 

poplatkov za externé štúdium v bakalárskych (800,- Eur) a doktorandských (400,- Eur) študijných 

programoch. 

Pred samotným hlasovaním o navrhovanom dokumente, 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 dokumentu. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 2.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný dokument Pravidlá prijímacieho 

konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných programoch na FPV UCM v AR 2015/2016. 

 

 

3. Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na štúdium v AR 

2015/2016 (prodekanka FPV UCM) 

Predseda AS FPV, obdobne ako v predchádzajúcom rokovacom bode, poprosil prodekanku FPV 

UCM o oboznámenie členov AS FPV s predkladaným dokumentom na schválenie. Prodekanka 

FPV UCM informovala členov AS FPV, že aj v tomto prípade dokument Spôsob hodnotenia 

uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na štúdium v AR 2015/2016 vychádza z materiálu, 

ktorý bol predkladaný a schvaľovaný minulý akademický rok. Samotný spôsob hodnotenia 

uchádzačov o štúdium na FPV UCM sa zameriava len na dosiahnuté výsledky uchádzačov 

na strednej škole, v prípade ktorej úspešne ukončili dané štúdium maturitou. 

Pred samotným hlasovaním o navrhovanom dokumente, 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 dokumentu. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 3.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný dokument Spôsob hodnotenia 

uchádzačov o štúdium na FPV UCM pre prijatie na štúdium v AR 2015/2016. 

 

 

4. Celkové hodnotenie štúdia pre končiacich študentov v AR 2014/2015 (dekan FPV UCM 

a prodekanka FPV UCM) 

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV UCM o krátke vyjadrenie sa k predkladanému 

dokumentu týkajúceho sa celkového hodnotenia štúdia u končiacich študentov v AR 2014/2015 

v zmysle podmienok a kritérií, za ktorých študent ukončí svoje štúdium s vyznamenaním. 
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Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV k verejnému hlasovaniu o podpore 

k predloženému dokumentu. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný dokument Celkové hodnotenie 

štúdia pre končiacich študentov v AR 2014/2015. 

 

 

5. Školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 2015/2016 (prodekanka FPV 

UCM) 

Predseda AS FPV poprosil prodekanku FPV UCM o oboznámenie členov AS FPV 

s predkladaným dokumentom na schválenie. Prodekanka FPV UCM informovala členov AS FPV, 

že predkladaný dokument – Školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 2015/2016 –

sa po stránke finančných nárokov v jednotlivých študijných programoch a formách štúdia 

významným spôsobom nelíši so školným a poplatkami schválenými minulý akademický rok, až 

na zmeny v podobe zvýšenia poplatkov za externé štúdium v bakalárskych (800,- Eur) 

a doktorandských (400,- Eur) študijných programoch. Prodekanka FPV UCM ďalej uviedla, že 

zvýšenie poplatkov za externé štúdium v bakalárskych programoch – v súčasnosti len v študijnom 

programe Aplikovaná informatika – nebude mať dopad na počet prihlásených uchádzačov 

a študentov tohto programu, a to vzhľadom na skutočnosť, že o dva roky bude štandardná dĺžka 

bakalárskeho externého štúdia predĺžená o jeden rok. V prípade zvýšenia poplatku týkajúceho sa 

doktorandského štúdia v externej forme bude umožnené u zamestnancov UCM tento poplatok krátiť 

na polovicu, a to v zmysle kolektívnej zmluvy. 

Pred samotným hlasovaním o navrhovanom dokumente, 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 dokumentu. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 5.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný dokument Školné a poplatky 

spojené so štúdiom na FPV UCM v AR 2015/2016. 

 

 

6. Vyhlásenie prijímacieho konania na novo akreditovaný magisterský študijný program 

Biotechnológie (dekan FPV UCM a prodekanka FPV UCM) 

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV UCM o oboznámenie členov AS FPV so zámerom FPV 

Vyhlásiť prijímacie konanie na novo akreditovaný magisterský študijný program Biotechnológie. 

Dekan FPV informoval členov AS FPV, že na ostatnom svojom zasadnutí Akreditačná komisia 

(28. – 29. máj 2014 v Bratislave) podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách posúdila spôsobilosť FPV UCM uskutočňovať študijný magisterský program 

Biotechnológie a podľa § 83 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať 

absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Zhruba 

do 2 týždňov sa očakáva oficiálne potvrdenie tejto spôsobilosti z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Vzhľadom na túto skutočnosť, chce FPV využiť ešte existujúci časový 

priestor pre oslovenie uchádzačov, ktorí by mali záujem o štúdium v uvedenom študijnom programe 

už v AR 2014/2015. V tomto kontexte je termín podávania prihlášok predĺžený do 31. augusta 

2014. 
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Pred samotným hlasovaním o navrhovanom dokumente, predseda AS FPV vyzval členov senátu 

k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok, pričom sám vyzdvihol skutočnosť, že sa FPV podarilo 

po mnohých rokoch úsilia uvedený študijný program akreditovať. 

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

k predloženému dokumentu. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 6.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný dokument Vyhlásenie prijímacieho 

konania na novo akreditovaný magisterský študijný program Biotechnológie. 

 

 

7. Organizačná štruktúra FPV UCM (dekan FPV UCM) 

Predseda AS FPV poprosil dekana FPV UCM, aby informoval členov AS FPV ohľadom 

navrhovanej novej Organizačnej štruktúry FPV UCM. Dekan FPV oboznámil členov AS FPV 

s predkladaným návrhom novej Organizačnej štruktúry FPV UCM, pričom uviedol, že zmeny 

oproti predchádzajúcej schválenej Organizačnej štruktúre sú nasledovné: (i) boli doplnené miesta 

profesorov na Katedre aplikovanej informatiky a matematiky, a to predovšetkým z dôvodu zámeru 

akreditovania magisterského štúdia v študijnom programe Informatika; (ii) doplnenie VVČ 

pracovníka na Katedre odbornej jazykovej prípravy. Prodekanka FPV UCM informovala členov AS 

FPV, že predkladaná nová Organizačná štruktúra korešponduje aj s akreditáciou študijných 

programov v 3 vedných oblastiach v rámci procesu Komplexnej akreditácie UCM. V tomto 

kontexte taktiež uviedla, že sa podávajú všetky v súčasnosti bežiace študijné programy ako nové, 

pričom v prípade študijného programu Aplikovaná informatika sa bude podávať aj pôvodný 

akreditačný spis.  

Pred samotným hlasovaním o navrhovanej novej Organizačnej štruktúre, 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 

 

Uznesenie 7.1: AS FPV schválilo v plnom znení predkladaný návrh novej Organizačnej 

štruktúry FPV UCM. 

 

 

8. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z projektov VVČ na režijné náklady fakulty (dekan FPV 

UCM) 

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

návrhom na schválenie. Dekan FPV UCM informoval členov AS FPV, že ide o návrh, ktorý 

vznikol a bol podporený v rámci ostatného zasadnutia Kolégia dekana (17.6.2014). Dôvodom tejto 

žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z projektov VVČ – projekty grantových schém 

APVV, VEGA a KEGA – vo výške 10 % z daného rozpočtu projektu na režijné náklady fakulty 

v roku 2014 je predovšetkým pretrvávajúca nedostatočná dotácia fakulty v rozpočtovej kategórii 

Tovary a služby. V tejto súvislosti taktiež uviedol, že uvedenú rozpočtovanú položku bolo aj 

v minulosti nutné v určitých situáciách urgentne saturovať z iných mimorozpočtových aktivít 

a prostriedkov pre nerušené zabezpečovanie chodu fakulty, a to najmä po stránke jej materiálneho 

zabezpečenia. Vedenie fakulty si však uvedomuje, že táto žiadosť je predkladaná prakticky 

v polovici roka 2014, a teda v polovici riešenia a využívania poskytnutých finančných prostriedkov 

uvedeného typu projektov. Z tohto dôvodu aj očakáva, že v niektorých prípadoch bude jej plné 

naplnenie problematické. 
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Pred samotným hlasovaním o uvedenom návrhu, predseda AS FPV vyzval členov senátu 

k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok. 

Predseda AS FPV – vníma tento návrh ako legitímny a bežne sa vyskytujúcich aj na iných 

pracoviskách univerzít alebo vedecko-výskumných inštitúciách. Podotkol, že aj príslušné agentúry 

a rozpočty projektov tohto typu prakticky počítajú s takouto možnosťou podpory pracovísk ako 

žiadateľských organizácií, najmä v podobe oprávnenej položky – nepriame náklady projektu 

(napr. v prípade APVV až 20 % z celkového rozpočtu projektu). Taktiež uviedol, že zo svojho 

KEGA projektu poskytne finančné prostriedky na režijné náklady fakulty. 

Dr. Ondrejovič – navrhol, aby sa v tomto zmysle pripravila smernica, ktorá jednoznačne 

zadefinuje práva a povinnosti riešiteľov alebo riešiteľských kolektívov uvedených typov projektov 

i celkovo mechanizmus získavania a využívania finančných prostriedkov uvedeným spôsobom. 

Danú smernicu je nutné pripraviť v čo najkratšom čase, a to najmä v prípade, ak sa takáto 

požiadavka bude uplatňovať aj v budúcich rokoch. 

Dekan FPV UCM – vníma návrh na vypracovanie smernice ako opodstatnený a prisľúbil, že 

takýto dokument bude vypracovaný na jeseň tohto roka. 

Dr. Horník – podporuje navrhovanú žiadosť aj vzhľadom na fakt, že finančné prostriedky 

získavané z projektov sa uvádzajú ako argument, ktorým sa obhajuje znižovanie rozpočtu fakulty 

pri schvaľovaní rozpočtu UCM, pričom s týmito finančnými prostriedkami v súčasnosti disponuje 

len daný riešiteľ alebo riešiteľský kolektív. Zavedenie uvedeného pravidla alebo smernice by 

poskytlo fakulte možnosť priamo využívať mimorozpočtové finančné prostriedky, ktorými by 

mohla aspoň čiastočne vykrývať znižujúcu sa alebo nepostačujúcu dotáciu fakulty, najmä čo sa týka 

rozpočtovej kategórie Tovary a služby. Taktiež navrhuje, aby sa v tomto smere pripravila smernica 

jednoznačne definujúca túto požiadavku a pravidlá jej aplikácie v praxi. 

Dr. Nemeček – vníma navrhovanú žiadosť pre rok 2014 ako ťažko realizovateľnú aj z toho 

dôvodu, že sa v nej počíta so solidárnosťou a ochotou riešiteľov a riešiteľských kolektívov plne 

alebo iba čiastočne naplniť túto požiadavku vzhľadom na termín a obdobie jej plnenia. V tomto 

kontexte taktiež podotkol, že už v súčasnosti sa v rámci riešenia uvedených typov projektov 

financuje nákup chemikálií a iného spotrebného materiálu nielen potrebných pre samotné riešenie 

projektu, ale aj pre realizáciu iných pedagogických alebo vedecko-výskumných aktivít. 

Z uvedeného dôvodu sa mu zdá, že bežné režijné náklady fakulty sú prostredníctvom uvedených 

projektov už aj tak do určitej miery prefinancovávané. 

Dr. Horník – upozornil, že by bolo vhodné do takto koncipovanej žiadosti a pripravovanej 

smernice zahrnúť aj finančné prostriedky získavané v rámci podnikateľskej činnosti fakulty, 

na ktoré na základe už niekoľko rokov zaužívaného mechanizmu fakulta prakticky nemá priamy 

dosah. 

Dr. Ondrejovič –vzhľadom aj na prezentované pripomienky žiada, aby bola spomínaná smernica 

vypracovaná v čo najkratšom čase. 

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 8.1: AS FPV schválilo Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z projektov VVČ na režijné 

náklady fakulty. 

 

 

9. Organizácia doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM 

(predseda AS FPV UCM) 

Predseda AS FPV informoval členov AS FPV, že u dvoch členov AS FPV z radov študentov, 

menovite Mgr. Erika Krošláka a Mgr. Renáty Rauchovej, došlo k zániku ich mandátu z dôvodu 

úspešného ukončenia štúdia. Preto bude nutné zabezpečiť doplňujúce voľby do AS FPV 

u študentskej časti AS FPV, konkrétne u študentov zastupujúcich magisterskú študentskú časť 
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AS FPV. Totiž, na základe čl. 2 Zásad volieb do AS FPV UCM v Trnave študentskú časť tvorí 

6 senátorov, z toho 3 študenti bakalárskeho (bakalárska študentská časť AS FPV), 2 študenti 

magisterského (magisterská študentská časť AS FPV) a 1 študent doktorandského stupňa štúdia 

(doktorandská študentská časť AS FPV). Predseda AS FPV taktiež upozornil členov AS FPV, že 

riadne voľby do študentskej časti AS FPV sa budú konať v decembri 2014, kedy všetkým 

študentom končí mandát, ktorý je udeľovaný len na 2 roky. Z uvedeného dôvodu predseda AS FPV 

dal návrh na voľbu Volebnej komisie pre spomínané doplňujúce voľby, ktorá pripraví 

harmonogram volieb, pričom voľby sa musia podľa Zásad volieb do AS FPV UCM v Trnave 

uskutočniť vo výukovom období akademického školského roka. Teda v tomto prípade sa 

doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV musia uskutočniť hneď 

na začiatku nového školského roka 2014/2015. 

Z členov AS FPV boli navrhnutí ako členovia Volebnej komisie zabezpečujúcej doplňujúce 

voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV: Mgr. Alena Packová 

     Dr. Miroslav Ondrejovič 

     Dr. Peter Nemeček 

     Tomáš Drinka (ako náhradník) 

     Dr. Viera Mrázová (ako náhradníčka) 

 

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

Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV 

jednotlivo. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o návrhu Mgr. Aleny Packovej ako členky Volebnej komisie 

pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o návrhu Dr. Miroslava Ondrejoviča ako člena Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o návrhu Dr. Petra Nemečka ako člena Volebnej komisie 

pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o návrhu Tomáša Drinku ako náhradného člena Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o návrhu Dr. Viery Mrázovej ako náhradnej členky Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do AS FPV u magisterskej študentskej časti AS FPV nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 9.1: AS FPV si schválilo zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FPV 

u magisterskej študentskej časti AS FPV. 
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10. Schválenie kooptovania nového člena v študentskej časti Akademického senátu UCM 

za zaniknutý mandát Mgr. Erika Krošláka (predseda AS FPV UCM); 

Predseda AS FPV uviedol, že v súvislosti s predchádzajúcim bodom je nutné uskutočniť aj 

kooptovanie nového člena v študentskej časti AS UCM, keďže Mgr. Erik Krošlák pôsobil aj ako 

člen AS UCM. Z uvedeného dôvodu vyzval členov študentskej časti AS FPV, aby dali návrh 

a v tajnom hlasovaní si zvolili nového člena AS UCM. 

Zástupcovia študentskej časti navrhli za svoju zástupkyňu Luciu Mešťankovú. Vzhľadom 

na fakt, že išlo o personálnu otázku vyžadujúcu si tajné hlasovanie členov AS FPV, predseda AS 

FPV vyzval členov študentskej časti senátu k hlasovaniu o zložení Volebnej komisie k uvedenému 

tajnému hlasovaniu. Ako členovia Volebnej komisie k hlasovaniu o kooptovaní nového člena AS 

UCM boli navrhnutí Mgr. Alena Packová a Tomáš Drinka. 

Členovia študentskej časti AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu zloženia Volebnej 

komisie nasledovne: 

 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 10.1: Študentská časť AS FPV si schválila zloženie Volebnej komisie pre tajné 

hlasovanie o kooptovaní nového člena AS UCM. 

 

Následne predseda AS FPV vyzval členov študentskej časti senátu k tajnému hlasovaniu 

o kooptovaní L. Mešťankovej za členku študentskej časti AS UCM. Členovia študentskej časti AS 

FPV hlasovali nasledovne: 

 

      za   proti   
Lucia Mešťanková   3   0 

 

Hlasovacie lístky sú súčasťou zápisnice a sú uložené na dekanáte FPV UCM. 

 

Uznesenie 10.2: Študentská časť AS FPV schválila kooptovanie Lucie Mešťankovej ako novej 

členky študentskej časti AS UCM. 

 

 

11. Rozličné 

Predseda AS FPV sa poďakoval prítomným členom AS FPV za aktívnu účasť na riadnom 

zasadnutí AS FPV a poprial im veľa oddychu počas dovolenkového obdobia. Dekan FPV sa pridal 

k tomuto prianiu a pozval prítomných členov AS FPV na verejné vypočutie „Dekan odpovedá“, 

ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2014 o 9:30 v miestnosti č.1.1. v Špačinciach na tému „Fungovanie 

fakulty“.  

 

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

UCM. 

 

 

V Trnave dňa 24.6.2014 

 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: RNDr. Miroslav Horník, PhD. 

Overila: Mgr. Alena Packová 


