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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 24. 3. 2009 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Informácie zo zasadania AS UCM 
3. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

Ø Rokovací poriadok AS FPV UCM 
Ø Výročná správa AS FPV UCM 
Ø Zmena študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie 
Ø Zloženie disciplinárnej komisie FPV 

4. Rozprava o navrhovaných zmenách v Zásadách volieb do AS FPV UCM 
(podpredsedníčka AS FPV UCM, prof. Mocák) 

5. Rozličné 
 
 
Predseda AS FPV UCM privítal na zasadaní AS všetkých prítomných a uviedol program 
zasadnutia AS FPV. Do programu doplnil bod č. 2 – „Informácie zo zasadania AS UCM“. 
 
 
1. Kontrola uznesení 

 
Z ostatného zasadania AS FPV UCM bolo Uznesenie 4.2 splnené. 

 
 
2. Informácie zo zasadania AS UCM 

 
Predseda AS FPV UCM informoval o priebehu a výsledkoch zasadania AS UCM zo dňa 
27.1.2009. Právne oddelenie MŠ SR zaslalo univerzite odpoveď vo veci podania vysvetlenia 
právoplatnosti členstva Ing. Kubála v AS UCM, ktorý je tajomníkom AS UCM a zároveň 
poverený funkciou kvestora. Z pohľadu PO MŠ SR ide o nezlučiteľnosť funkcií. Vzhľadom 
na skutočnosť, že odpoveď prišla až v deň konania zasadnutia AS UCM, predseda AS UCM 
prof. Mocák navrhol, aby bol problém riešený až po dôkladnom oboznámení sa so všetkými 
okolnosťami na najbližšom zasadnutí AS UCM. 
 
AS UCM volil predsedu a predsedníctvo AS UCM, predsedom AS UCM na ďalšie volebné 
obdobie sa stal prof. Mocák. Voľba predsedníctva za študentskú časť sa neuskutočnila. 
Brodeková: Voľba predsedníctva za študentskú časť sa neuskutočnila kvôli chýbajúcim 
emailovým kontaktom na ďalších členov študentskej časti AS UCM. 
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Ing. Pšenáková: Tajomník AS UCM má emailové adresy na študentov zo študentskej časti 
AS UCM. FMK má svojho zástupcu v Správnej rade, bolo by vhodné, aby zástupca vo 
vedení zo študentskej časti AS UCM nebol z FMK. 
Mgr. Horal: Na poslednej strane zápisnice zo dňa 27.1.2009 je zoznam emailových adries 
členov AS UCM. 
 
Ďalej sa AS UCM na svojom zasadaní venoval schvaľovaniu interného predpisu 
„Štipendijný poriadok UCM“, interného predpisu „Disciplinárny poriadok UCM pre 
študentov“ a interného predpisu „Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UCM“. V časti 
Rozličné prebiehala diskusia ohľadne úpravy okolia budovy rektorátu UCM. 

 
 
3. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 
a) Rokovací poriadok AS FPV UCM 
Predseda AS FPV UCM informoval, že návrh je kompatibilný s návrhom Rokovacieho 
poriadku AS UCM a nie je v rozpore so zákonom. V návrhu dokumentu boli oproti súčasnej 
verzii dokumentu prevedené zmeny v Šiestej časti, ktorá sa pôvodne odkazovala na 
akademickú obec UCM miesto akademickej obce FPV UCM. Ostatné zmeny boli 
štylistického a formálneho charakteru. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Rokovacieho poriadku AS FPV UCM nasledovne: 
 
 ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil predložený Rokovací poriadok AS FPV UCM bez 
pripomienok. 
 
 
b) Výročná správa AS FPV UCM 
Predseda AS FPV UCM informoval, že podľa § 27 ods. 1 písm. l) Zákona NR SR č. 
131/2002 o vysokých školách prekladá AS akademickej obci fakulty raz za rok správu o 
svojej činnosti. Zákonom nie je stanovené, čo je obsahom tejto správy. Výročná správa je zo 
strany AS FPV UCM predkladaná po prvý krát. 
 
Ing. Pšenáková: Do materiálu by mala byť dopracovaná časť týkajúca sa spolupráce medzi 
vedením fakulty a AS FPV UCM z dôvodu, že AS FPV UCM opakovane vyslovil 
nespokojnosť s prácou vedenia fakulty. 
 
Uznesenie 3.2: AS FPV UCM ukladá podpredsedníčke AS FPV UCM dopracovať do správy 
o činnosti AS FPV UCM časť týkajúcu sa spolupráce medzi vedením fakulty a AS FPV 
UCM. 
 
Zodpovedná: podpredsedníčka AS FPV UCM Termín: do najbližšieho zasadania 
 
 
c) Zmena študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie 
Ing. Ürgeová: Jedná sa o nový študijný program, v praxi sa ukázalo, že je potrebné previesť 
úpravy, ktoré navrhol garant študijného odboru prof. Mocák. V akreditačnom spise nie sú 
uvedené predmety Štátnej skúšky pre tento študijný program. 
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Ing. Pšenáková: Pri výmene dotknutých predmetov medzi povinnými a povinne voliteľnými 
predmetmi bol zmenený aj počet kreditov. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie zmien v študijnom programe Aplikovaná chémia a biotechnológie 
nasledovne: 
 
 ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.3: AS FPV UCM schválil predložené zmeny v študijnom programe Aplikovaná 
chémia a biotechnológie bez pripomienok. 
 
 
d) Zloženie disciplinárnej komisie FPV 
Ing. Ürgeová: Pod disciplinárnym priestupkom sa rozumie priestupok od nezaplatenia 
školného povinného pre študentov v určitých prípadoch cez falšovanie známok v indexoch až 
po plagiátorstvo. Existencia disciplinárnej komisie je povinná zo zákona. Funkčné obdobie 
členov disciplinárnej komisie je štvorročné pre zamestnancov a dvojročné pre študentov. 
Predkladaný návrh je podľa návrhov jednotlivých katedier nasledovný: 
 
Navrhovaní členovia za zamestnaneckú akademickú obec: 
 

• Ing. Eva Ürgeová, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predseda komisie 
• Ing. Peter Sivák, tajomník FPV, člen komisie 

 
Navrhovaní členovia za študentskú akademickú obec: 
 

• Lukáš Turanský, študent 1. ročníka Biotechnológie 
• Ján Dočár, študent 1. ročníka Informatika 
• Andrea Nemlahová, študentka 1. ročníka Chémia a aplikovaná chémia 

 
Členovia AS FPV UCM navrhli odtajniť voľbu členov disciplinárnej komisie. Za predložený 
návrh členovia AS FPV UCM hlasovali nasledovne: 
 
 ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za predložený návrh na členov disciplinárnej komisie FPV 
nasledovne: 
 
 ZA: 14 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.4: Členovia AS FPV UCM zvolili nasledujúcich zástupcov do disciplinárnej 
komisie FPV: 
Do zamestnaneckej časti: Ing. Evu Ürgeovú a Ing. Petra Siváka. 
Do študentskej časti: Lukáša Turanského, Jána Dočára a Andreu Nemlahovú. 
 
 

4. Rozprava o navrhovaných zmenách v Zásadách volieb do AS FPV UCM 
 
Prof. Mocák: Významnou časťou študentskej časti AS FPV UCM by mali byť doktorandi. 
Navrhnutí by mali byť aj jeden–dvaja doktorandi, aby mohol byť spravený výber. Volení by 



 AKADEMICKÝ  SENÁT  FAKULTY  PRÍRODNÝCH  VIED 

AS FPV UCM Strana 4 z 6 24.3.2009 

mali byť nielen študenti prvých troch ročníkov, študenti magisterského stupňa štúdia by mali 
mať tiež aspoň jedného kandidáta v senáte. Ide o rovnomernejšie zastúpenie študentov 
v senáte, pretože tým spôsobom môžu lepšie tlmočiť názory tej skupiny študentov, ktorú 
zastupujú. 
Ing. Pšenáková: Aj na posledných voľbách boli navrhnutí študenti zo všetkých stupňov 
štúdia – bakalári, magistri aj doktorandi. Ako zástupcovia študentov sú zvolení prví piati 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Situáciu by mohla ovplyvniť zmena v Zásadách volieb. 
Členom senátu prestáva byť študent po ukončení štúdia. Podpredsedníčka navrhuje 
v súčinnosti s p. právničkou ošetriť, aby v prípade, že študent plynule pokračuje 
v nasledujúcom stupni štúdia, členstvo v senáte nezaniklo. 
Prof. Mocák navrhuje zmenu v Zásadách volieb do AS FPV UCM, aby boli zvolení štyria 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov zo študentov z bakalárskeho stupňa štúdia, jeden 
kandidát s najvyšším počtom hlasov zo študentov z magisterského stupňa a jeden kandidát 
s najvyšším počtom hlasov zo študentov z doktorandského stupňa štúdia. Navrhol zvýšenie 
počtu študentov za študentskú časť AS FPV UCM z 5 na 6 študentov. 
Ing. Pšenáková: Druhou alternatívou je nezaniknutie členstva v senáte v prípade 
pokračovania v nasledujúcom stupni štúdia. 
RNDr. Mrázová vyjadrila názor, že tým, že v aktuálnom zložení študentskej časti senátu sú 
iba bakalári, problémy študentov magisterského a doktorandského stupňa štúdia sa do senátu 
nedostanú. Študenti rôznych stupňov štúdia sa navzájom nepoznajú. 
Ing. Šimon: Študenti rôznych stupňov štúdia môžu vidieť ten istý problém z iného uhlu 
pohľadu a mať na ten istý problém iný názor. 
Dr. Vranovičová upozornila na iné problémy na pracoviskách v Trnave a iné na pracovisku 
v Špačinciach. Navrhuje, vzhľadom na počty študentov, aby prerozdelenie zastúpenia 
študentov v študentskej časti senátu bolo vzhľadom na stupeň štúdia. 
Prof. Mocák navrhuje dva modely: 3-2-1 alebo 4-1-1 (počet bakalárov, magistrov 
a doktorandov v študentskej časti AS FPV UCM). 
Doc. Polívka sa vyjadril, že každý študent, ktorý je členom senátu, zastupuje všetkých 
študentov bez ohľadu na stupeň štúdia. Prenášanie požiadaviek cez senát je realizované cez 
volenú osobu. Odporúča nevnášať problematiku pracovísk ani stupňa štúdia. 
Mgr. Horal upozornil, že v prípade prijatia modelu napr. 4-1-1 je nutné zachovať 
demokratický charakter volieb. Upozornil, aby jedno miesto, napr. pre magisterský stupeň 
štúdia, nebolo obsadené na základe iba jedného dopredu určeného kandidáta. Ďalej navrhol 
vytvoriť legislatívnu skupinu, ktorej úlohou bude pripraviť dve verzie Zásad volieb do AS 
FPV UCM. 
Ing. Šimon uviedol, že úlohou legislatívnej skupiny by malo byť analyzovať všetky dopady, 
ak by sme sa rozhodli umelo vytvárať skupiny študentov na základe napr. stupňa štúdia. 
Ing. Pšenáková: V čase prípravy aktuálne platného volebného poriadku bolo len bakalárske 
štúdium a ucelené päťročné magisterské štúdium. Situácia sa zmenila, je nutné sa dohodnúť, 
či je ju potrebné zakomponovať do volebného poriadku. 
Doc. Polívka: Treba brať do úvahy samotný princíp demokratických volieb, z toho sa odvíjať 
tak, aby to zodpovedalo všetkým princípom, ktoré majú voľby obsiahnuť, vrátane volebnej 
kampane. 
Mgr. Horal uviedol, že ako člen volebnej komisie pri posledných voľbách do AS FPV UCM 
mal informácie, že študenti mali snahu podporiť aj kandidátov z iných odborov, ako študujú. 
Zabránila im v tom neznámosť ostatných kandidátov. Volebný poriadok upravuje 
usporiadanie predvolebných zhromaždení kandidátov do AS FPV UCM. Neusporiadanie 
takýchto zhromaždení je veľkou medzerou vo voľbách do AS. 
Ing. Pšenáková pripomenula, že len vďaka ústretovosti bývalej predsedníčky AS FPV UCM 
bol termín volieb do AS FPV UCM posunutý, do pôvodného termínu predkladania návrhov 
kandidátov študenti odboru Informatika nenominovali žiadneho svojho zástupcu. 
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Mgr. Horal navrhol, aby senát pripravil dve verzie Zásad volieb do AS FPV. Dokumenty by 
pripravila legislatívna skupina, pričom prvá verzia by vychádzala zo súčasného stavu zásad 
volieb a druhá verzia by obsahovala zakomponované zmeny jedného z navrhovaných 
modelov. 
Dr. Halenár vyslovil názor, aby študentská časť senátu obsahovala minimálne jedného 
zástupcu pre každý stupeň štúdia. 
Prof. Mocák pre zlepšenie komunikácie študentov so svojimi zvolenými zástupcami navrhol 
zverejniť emailové adresy zástupcov študentov v AS FPV UCM na internetových stránkach 
Fakulty prírodných vied a v Študijnom poriadku. 
 
Členovia AS FPV UCM navrhli členov do Legislatívnej skupiny AS FPV UCM. 
 
Uznesenie 4.1: Členovia AS FPV UCM vytvorili zo svojich členov Legislatívnu skupinu, 
ktorá bude pracovať v nasledovnom zložení: 
Členovia za zamestnaneckú akademickú obec: RNDr. Viera Mrázová, Ing. Ivana 
Pšenáková a Ing. Marek Šimon. 
Členovia za študentskú akademickú obec: Viktória Jakabová a Anton Kráľovič. 
 
 

5. Rozličné 
 
Dr. Vranovičová navrhla, aby sa rozhodnutie o prijímacom konaní nerealizovalo až v 2. 
polovici mája, ale aby študenti boli podmienečne prijatí do štúdia už po prijatí prihlášky 
s podmienkou úspešne ukončenej maturitnej skúšky. 
Ing. Ürgeová informovala o počte doručených prihlášok na jednotlivé študijné programy ku 
dňu 24.3.2009. Zákon nepozná termín „podmienečné prijatie na štúdium“. Po prijatí 
prihlášky Študijné oddelenie odosiela uchádzačovi zoznam požadovaných dokladov 
a vyrozumenie o tom, že vzhľadom na nízky počet uchádzačov môže byť uchádzač prijatý do 
štúdia na zvolený študijný program a definitívne právoplatné rozhodnutie dostanú uchádzači 
až po dodaní maturitného vysvedčenia. 
 
Dr. Vranovičová: Je možné legislatívne ošetriť, aby zápisy do prvých ročníkov prebiehali 
v skorších termínoch ako augustových? Na iných školách majú zápisy už v júni, čo môže byť 
rozhodujúcim faktorom pre nástup študentov do štúdia. 
Ing. Ürgeová informovala, že takýto návrh je legislatívne možný, ale nie je priechodný cez 
Študijné oddelenie a rektorát z dôvodu množstva administratívy okolo štátnych skúšok. 
Dr. Vranovičová: Je možné oddeliť zápisy informatikov od zápisu chemikov 
a biotechnológov? 
Ing. Ürgeová: Je to možné, ale budeme to požadovať, až keď FPV bude mať minimálne dve 
študijné referentky. Kontrolu štúdia a všetky podklady k diplomom a dodatkom pripravuje 
Študijné oddelenie, Oddelenie akademických činností ukončuje štúdium vydaním diplomu. 
Prof. Mocák navrhol, že ak skorší zápis je kľúčovým pre Katedru chémie a Katedru 
biotechnológií, osobne skúsi v tejto veci vystúpiť na kolégiu rektora a p. prodekanka by 
mohla v tejto veci jednať s p. prorektorkou Valentovičovou. 
Ing. Pšenáková uviedla, že jedným z dôvodov, prečo sa uchádzači rozhodli pre inú školu 
bolo, že na inej vysokej škole boli zapísaní skôr, čo pre uchádzačov znamenalo istotu. 
 
Uznesenie 5.1: AS FPV UCM poveruje p. prodekanku Ürgeovú prejednaním možnosti 
skorších zápisov pre uchádzačov do štúdia s p. prorektorkou Valentovičovou. 
 
Zodpovedná: Ing. Ürgeová Termín: priebežne 
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Dr. Vranovičová otvorila otázku stravovania sa študentov v priestoroch fakulty 
v Špačinciach. Kultúra stravovania je pre zamestnancov v Špačinciach nedostačujúca. 
Prof. Mocák uviedol, že dňa 24.4.2009 bude na základe komunikácie s realizujúcou firmou 
k dispozícií rozhodnutie o tom, akým spôsobom bude zrealizované predelenie miestnosti tak, 
aby bola k dispozícii časť pre výdaj stravy a stravovacia časť. Bolo by vhodné komunikovať 
s vedúcim jedálne ohľadne pridelenia pracovníčky pre výdaj obedov v Špačinciach. Ďalej 
uviedol, že FMK má k dispozícii v budove na Skladovej ul. pridelenú pracovníčku pre výdaj 
stravy, pričom počet vydávaných obedov je nižší, ako je v Špačinciach. Predpokladá, že do 
10 dní bude predelenie miestnosti zrealizované. 
Ing. Ürgeová upozornila, že stravu zabezpečuje súkromná dodávateľská organizácia, preto 
sme v situácii, čo je táto organizácia ochotná pre výdaj stravy v Špačinciach urobiť. 
 
Slavkovský sa informoval, či je na fakulte možnosť pracovných príležitostí pre študentov 
v odbore, ktorý študujú. Ako príklad uviedol Právnickú fakultu Masarykovej univerzity 
v Brne. 
Ing. Ürgeová uviedla, že v minulosti fungoval na tomto princípe systém študentskej vedeckej 
pomocnej sily a študentskej vedeckej pedagogickej sily. U nás je v súčasnosti možné 
využívať granty, vo väčšine grantov sú zakalkulované finančné odmeny pre riešiteľov. 
 
Lukačovič uviedol sťažnosti študentov na časté výpadky wifi router-u na prízemí budovy 
rektorátu. 
Ing. Ürgeová uviedla, že bude v tejto veci hovoriť s p. prorektorom Horváthom. 

 
 
 
 
 
V Trnave dňa 24.3.2009 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 
Overil: Ing. Marek Šimon 
 


