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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 29. 6. 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 Výročná správa o hospodárení Fakulty prírodných vied za rok 2008 
Ø Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2009 
Ø Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v 

študijných programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 
2010/2011 

Ø Spôsob hodnotenia a prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte 
prírodných vied UCM v akademickom roku 2009/2010 

Ø Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2009/2010 
Ø Smernica pre priznanie motivačného štipendia pre študentov 

bakalárskych a magisterských študijných programov na FPV UCM v 
Trnave v akademickom roku 2009/2010 

Ø Zmena študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie, 2. 
stupeň 

Ø Správa o činnosti AS FPV UCM za rok 2008 
4. Rozličné 

 
 
Zasadanie AS FPV UCM bolo spojené so zasadaním Kolégia dekana. Zasadanie otvoril dekan 
FPV UCM a privítal na spoločnom zasadaní KD a AS všetkých prítomných. Predseda AS 
FPV UCM uviedol program zasadnutia AS FPV UCM. 
 
 
1. Kontrola uznesení 

 
Z ostatného zasadania AS FPV UCM bolo Uznesenie 3.2 splnené. 

 
 
2. Informácie zo zasadania AS UCM 

 
Predseda AS FPV UCM informoval o priebehu a výsledkoch zasadania AS UCM zo dňa 
16.4.2009. Ohľadne rozdielnych názorov týkajúcich sa postavenia Ing. Kubála ako 
súčasného tajomníka AS UCM a zároveň povereného výkonom funkcie kvestora UCM 
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predložil predseda AS UCM dva varianty riešenia. Členovia AS UCM hlasovaním schválili 
variant, v ktorom tajomník AS ostáva členom AS s tým, že pri každom hlasovaní týkajúcom 
sa funkcie zastupujúceho kvestora nemá oprávnenie hlasovať. Za podpredsedu AS za 
študentskú časť bola zvolená Bc. Eva Zeleňáková z Filozofickej fakulty. Ďalej AS UCM 
schválil návrh rektora, aby sa členmi Správnej rady UCM stali JUDr. Renáta 
Zmajkovičová a Ing. MSc. Matej Korec. Následne sa AS UCM venoval schvaľovaniu 
predložených návrhov a na základe hlasovania schválil návrh Výročnej správy o činnosti za 
rok 2008, návrh Rozpočtu univerzity na rok 2009 v znení, ako bol predložený s 
pripomienkou FMK na uvoľnenie finančných prostriedkov za externé štúdium, Platový 
poriadok univerzity, Dodatok k Organizačnému a vnútornému poriadku univerzity a schválil 
Ing. Kačmáryho a Ing. Chudobu ako členov Správnej rady UCM na ďalšie funkčné 
obdobie. 

 
 
3. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 
a) Výročná správa o hospodárení Fakulty prírodných vied za rok 2008 
Podpredsedníčka AS FPV UCM zaslala tajomníkovi FPV UCM žiadosť o spresnenie 
niektorých položiek predkladaného materiálu. Žiadosť je uvedená ako príloha tejto zápisnice. 
Podpredsedníčka AS FPV UCM požaduje spresnenie položiek v bode 2 „TaS 0771101“ – 
„Výpočtová technika“, „Stroje a zariadenia“, „Údržba strojov a zariadení“, „Školenia“ 
a „Odmeny na základe DVP“. Súhlasí s návrhom tajomníka FPV o priložení faktúr. 
Tajomník FPV UCM v reakcii na písomnú žiadosť o spresnení položky „Výdavky na 
laboratórne cvičenia“ uviedol, že zostatok 1605 tis. Sk nie je a ani nemôže byť zahrnutý 
v návrhu rozpočtu na rok 2009. Ďalej uviedol, že uvedený zostatok je znížený o čerpanú 
sumu za nákup licencií na softvér a zvyšok sa nachádza na účte spolu so sumou 1,923 mil. Sk 
určenou na rok 2009. V položke „Aplikovaný výskum“ boli zostatky z projektov AV1 a AV2 
prevedené tak, aby sa mohli dočerpať. V projekte LPP doc. Šturdíka je zostatok 303 tis. Sk 
k 31.12.2008, po tomto termíne boli vyplácané výplaty a odmeny (12.1.2009) a súčasný 
zostatok je 32 tis. Sk. 
Podpredsedníčka AS FPV UCM namietla, že v dokumente zaslanom APVV je uvedený 
zostatok 32 tis. Sk. 
 
Predseda AS FPV UCM sa informoval k položke „Školné za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia“ na počet študentov, ktorí vytvorili tento príjem. Príjem je nízky. 
Ing. Ürgeová uviedla, že tento príjem je nízky z toho dôvodu, že UCM ako právny subjekt na 
žiadosť študentov o odpustení alebo znížení školného rozhodoval samostatne, žiadosti neboli 
prejednávané na úrovni fakulty ale univerzity. Zástupcovia FPV sa k prejednávaniu žiadostí 
mohli vyjadrovať len zriedkavo, a to v prípadoch, keď študent žiadosť adresoval fakulte. 
Odpúšťanie školného príliš veľkému počtu študentov a nemožnosť vyjadrovať sa k zaslaným 
žiadostiam vyvolalo vlnu kritiky zo strany fakúlt na kolégiách rektora. Na základe toho 
rektor UCM vydal smernicu, ktorá ošetruje komu, koľko a za akých podmienok je možné 
školné odpustiť, znížiť alebo odložiť. Z rektorátu máme prísľub, že ku každému odpusteniu 
školného, ktoré sa bude týkať študenta FPV UCM, bude mať fakulta možnosť sa vyjadriť 
a spoločne prediskutovať žiadosť s rektorátnymi pracovníkmi. 
Doc. Michaľčonok sa informoval, na čo je možné minúť financie zo školného za prekročenie 
štandardnej dĺžky štúdia. 
Tajomník FPV vysvetlil, že tieto prostriedky môžu byť minuté na rozvoj fakulty, nie však na 
mzdy a odmeny, ale ako bežné, nie kapitálové výdavky. 
 
Predseda AS FPV UCM požiadal o presné uvedenie sumy v položke „Hospodárenie“. 
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Tajomník FPV súhlasil s uvedením presnej sumy. 
 
Pripomienky AS FPV UCM k predloženému materiálu zostávajú. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Výročnej správy o hospodárení Fakulty prírodných vied za rok 2008 
s pripomienkami nasledovne: 
 
 ZA: 8 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 1 
 
Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil predloženú Výročnú správu o hospodárení Fakulty 
prírodných vied za rok 2008 s pripomienkami. AS FPV UCM ukladá tajomníkovi FPV a 
podpredsedníčke AS FPV UCM po vzájomnej súčinnosti odstrániť nedostatky 
v predloženom materiáli podľa pripomienok AS FPV UCM. 
 
Zodpovední: tajomník FPV UCM Termín: 17.7.2009 
 
 
b) Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2009 
Predseda AS FPV UCM uviedol, že univerzitný rozpočet schvaľovala rozpočtová komisia, 
AS UCM, správna rada. Fakultný rozpočet bol predložený na kolégiu dekana. Dodatočne 
boli prerokovávané príspevky na edičnú činnosť. 
Dekan FPV informoval, že z Ministerstva školstva cez rektorát obdržal návrh metodiky pre 
tvorbu rozpočtu na ďalší kalendárny rok. Metodika je rôzna pre každú z kategórií vysokých 
škôl, preto je nutné počkať na závery akreditačnej komisie. Ďalej prisľúbil poskytnutie 
materiálov jednotlivým vedúcim katedier a predsedovi AS FPV UCM. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Návrhu rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2009 nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
 
Uznesenie 3.2: AS FPV UCM schválil predložený dokument Návrh rozpočtu Fakulty 
prírodných vied na rok 2009 bez pripomienok. 
 
 
c) Pravidlá prijímacieho konania a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných 
programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2010/2011 
Ing. Ürgeová informovala, že oproti minulému roku v dokumente s výnimkou dátumov nie 
sú prevedené žiadne zmeny. Stručne oboznámila prítomných s obsahom predkladaného 
dokumentu. 
Dr. Vranovičová predložila pripomienku nevyžadovať potvrdenie od lekára o zdravotnej 
spôsobilosti. 
Ing. Ürgeová informovala, že zo zákona je poplatok za vystavenie potvrdenia 5 eúr. Na 
väčšine vysokých škôl sa vyžaduje potvrdenie automaticky. 
Dekan FPV vyjadril nesúhlas s prípadným zrušením požiadavky potvrdenia od lekára 
o zdravotnej spôsobilosti. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie Pravidiel prijímacieho konania a podmienok 
pre prijatie k štúdiu v študijných programoch na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 
2010/2011 nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 3.3: AS FPV UCM schválil predložený dokument Pravidlá prijímacieho konania 
a podmienky pre prijatie k štúdiu v študijných programoch na FPV UCM v Trnave v 
akademickom roku 2010/2011 bez pripomienok. 
 
 
d) Spôsob hodnotenia a prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied 
UCM v akademickom roku 2009/2010 
Ing. Ürgeová stručne oboznámila prítomných so spôsobom hodnotenia výsledkov štúdia zo 
strednej školy v predkladanom dokumente. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Spôsobu hodnotenia a prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte 
prírodných vied UCM v akademickom roku 2009/2010 nasledovne: 
 
 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.4: AS FPV UCM schválil predložený dokument Spôsob hodnotenia a prijímania 
uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM v akademickom roku 2009/2010 bez 
pripomienok. 
 
 
e) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2009/2010 
Ing. Ürgeová stručne oboznámila prítomných s obsahom predkladaného dokumentu. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Prijímacieho konania na doktorandské štúdium 2009/2010 
nasledovne: 
 
 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.5: AS FPV UCM schválil predložený dokument Prijímacie konanie na 
doktorandské štúdium 2009/2010 bez pripomienok. 
 
 
f) Smernica pre priznanie motivačného štipendia pre študentov bakalárskych a 
magisterských študijných programov na FPV UCM v Trnave v akademickom roku 
2009/2010 
Ing. Ürgeová stručne oboznámila prítomných s obsahom predkladaného dokumentu. 
Informovala, že do váženého priemeru sa započítava výsledná známka. 
Dr. Vranovičová predložila pripomienku, aby v dokumente neboli spomínané zápočty, 
nakoľko táto forma hodnotenia nie je na FPV v žiadnom študijnom programe. 
Ing. Ürgeová namietla, že pokiaľ sú v študijných programoch predmety z iných fakúlt, tie 
môžu byť klasifikované ako zápočty, preto je nutné túto možnosť klasifikácie v dokumente 
ponechať. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie Smernice pre priznanie motivačného 
štipendia pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov na FPV UCM 
v Trnave v akademickom roku 2009/2010 nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
 



 AKADEMICKÝ  SENÁT  FAKULTY  PRÍRODNÝCH  VIED 

AS FPV UCM Strana 5 z 6 29.6.2009 

Uznesenie 3.6: AS FPV UCM schválil predložený dokument Smernica pre priznanie 
motivačného štipendia pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov na 
FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2009/2010 bez pripomienok. 
 
 
g) Zmena študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie, 2. stupeň 
Ing. Ürgeová stručne oboznámila prítomných s obsahom predkladaného dokumentu. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Zmeny študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie, 2. 
stupeň nasledovne: 
 
 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.7: AS FPV UCM schválil Zmenu študijného programu Aplikovaná chémia a 
biotechnológie, 2. stupeň bez pripomienok. 
 
 
h) Správa o činnosti AS FPV UCM za rok 2008 
Predseda AS FPV UCM uviedol, že predkladaný materiál bol na minulom zasadaní AS FPV 
UCM pripomienkovaný. Podpredsedníčka AS FPV UCM doplnila materiál, ktorý bol 
následne zaslaný členom AS FPV UCM na pripomienkovanie. Predkladaný materiál zahŕňa 
zapracované zmeny a pripomienky zo strany členov AS FPV UCM. 
 
AS FPV UCM nemal pripomienky k predloženému materiálu. Členovia AS FPV UCM 
hlasovali za schválenie Správy o činnosti AS FPV UCM za rok 2008 nasledovne: 
 
 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.8: AS FPV UCM schválil dokument Správa o činnosti AS FPV UCM za rok 
2008 bez pripomienok. 
 
 

4. Rozličné 
Na základe otvorenej otázky stravovania sa študentov v priestoroch v Špačinciach na 
minulom zasadnutí AS FPV UCM predseda AS FPV UCM požiadal akademickú obec 
o podanie informácií o súčasnom stave. 
Tajomník AS FVP UCM informoval, že po stavebnej stránke bola postavená priečka 
oddeľujúca časť pre výdaj stravy a stravovaciu časť. Pracovníčka výdaja stravy je 
zabezpečená od septembra 2009. 
Podpredsedníčka AS FPV UCM poďakovala tajomníkovi FPV UCM za veľmi dobrú 
spoluprácu s organizáciami zabezpečujúcimi stavebné práce a stravovanie v priestoroch 
Špačiniec počas konania štátnych skúšok. 
 
Na základe sťažnosti študentov na výpadky wifi routeru, ktoré na minulom zasadaní AS FPV 
UCM uviedol Lukačovič, prodekanka Ing. Ürgeová požiadala členov študentskej časti AS, 
aby informovali svojich kolegov, aby každý výpadok wifi routeru okamžite hlásili CIKT. 
 
Slavkovský požiadal o informáciu o záveroch akreditačnej komisie. 
Ing. Ürgeová vysvetlila, že oficiálny záznam zatiaľ nie je k dispozícii. 
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Slavkovský sa informoval, ako postupovať v prípade, že predmet vyžaduje prerekvizitu 
a prerekvizita nie je splnená, či si študent má alebo nemá zapísať takýto predmet. 
Ing. Ürgeová uviedla, že prvé dva týždne semestra sa dá vyčiarknuť taký predmet, ktorý 
študent nemá nárok študovať kvôli nesplneným prerekvizitám. 
Krajčovič: Je možné počas prvých dvoch týždňov semestra zapísať si aj povinne voliteľné 
predmety, ak ich študent ešte zapísané nemá? 
Ing. Ürgeová: Predmety by mali byť zapísané v rámci predzápisov, aby mohli byť vhodne 
zostavené rozvrhy hodín. 
 
Slavkovský predniesol otázku, ako majú študenti postupovať, ak nevidia v AIS-e známku za 
skúšku, ktorú spravili a majú informáciu od skúšajúceho, že známka bola do AIS-u zapísaná. 
Ing. Ürgeová uviedla, že v ojedinelých prípadoch nie je známka viditeľná v module Termíny 
hodnotia, ale je viditeľná v module Zápisné listy. 
 
Lukačovič: Je možné urobiť skúšky z menej kreditových predmetov ešte počas semestra? 
Ing. Ürgeová: Vyučujúci takéhoto predmetu by mal postaviť informačný list predmetu tak, 
aby 90% hodnotenia bolo počas semestra. 

 
 
 
 
 
V Trnave dňa 29.6.2009 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 
Overila: Ing. Ivana Pšenáková 
 


