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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 13. 10. 2009 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Kooptovanie nového člena AS FPV UCM 
3. Voľba prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 
4. Beánia študentov FPV 
5. Rozličné 

 
 
Zasadnutie AS FPV UCM otvoril predseda AS FPV UCM, ktorý privítal všetkých 
prítomných a uviedol program zasadnutia AS FPV UCM. 
 
 
1. Kontrola uznesení 

 
Z ostatného zasadania AS FPV UCM nebolo Uznesenie 3.1 splnené. 

 
 
2. Kooptovanie nového člena AS FPV UCM 

 
Predseda AS FPV UCM informoval, že Viktória Jakabová, členka študentskej časti AS FPV 
UCM, už nie je študentkou FPV UCM, čím jej zaniklo členstvo v AS FPV UCM. Na základe 
výsledkov volieb do AS FPV UCM zo dňa 3.12.2008 sa novým členom AS FPV UCM stáva 
Dušan Neuschl, študent 3. ročníka FPV UCM, študijný odbor Informatika. 
Predseda AS FPV UCM privítal nového člena AS FPV UCM a poprial mu veľa pracovných 
úspechov. 

 
 
3. Voľba prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 

 
Predseda AS FPV UCM uviedol, že podľa zákona § 27 ods. 1c) Zákona 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách, akademický senát fakulty schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a 
odvolanie prodekanov. Dekan FPV UCM v liste predsedovi AS FPV UCM informoval, že 
v súvislosti s ukončením pracovného pomeru prof. Alžbety Krutošíkovej, DrSc. ku dňu 
1.10.2009 sa končí aj jej funkcia prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť. Dekan FPV 
UCM po prejednaní s členmi vedenia FPV UCM navrhuje na funkciu prodekana pre 
vedecko-výskumnú činnosť RNDr. Martina Pipíšku, PhD. 
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Predseda AS FPV UCM poďakoval prof. Krutošíkovej za jej činnosť prodekanky a jej 
pôsobení na FPV UCM. 
Prof. Krutošíková v krátkosti zhrnula svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii prodekanky 
a poďakovala za podporu AS a vedenia fakulty. 
Dr. Pipíška predstavil svoje zámery vo funkcii prodekana. 
Prof. Mocák vyjadril svoju podporu Dr. Pipíškovi. 
 
Ing. Šimon navrhol odtajnenie hlasovania o schválení návrhu dekana na funkciu prodekana. 
Členovia AS FPV UCM o predloženom návrhu hlasovali nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za návrh dekana na vymenovanie do funkcie prodekana 
pre vedecko-výskumnú činnosť Dr. Pipíšku nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil návrh dekana, prodekanom pre vedecko-výskumnú 
činnosť sa stáva RNDr. Martin Pipíška, PhD. Funkčné obdobie prodekana je štvorročné. 

 
 
4. Beánia študentov FPV 

 
Ing. Ürgeová informovala, že Beániu FPV organizujú študenti 3. ročníka študijného odboru 
Informatika. Predbežný termín bol stanovený na 12.11.2009, organizátori presondujú 
možnosti zariadení. Fakulta zaplatí prenájom sály a DJ-a. Prodekanka požiadala študentov 
prostredníctvom ich zástupcov v AS FPV UCM o účasť na Beánii a vyzvala ich na podanie 
tipov na program Beánie. 
Dr. Horník nadhodil možnosť usporiadania Beánie v priestoroch univerzitnej jedálne, kde by 
bola možnosť prísnejšej kontroly účastníkov slávnosti v porovnaní s komerčnými 
zariadeniami. 
Lukačovič navrhol vstup na základe študentského preukazu ISIC. 
Ing. Ürgeová uviedla, že po minulé roky bol vstup len na základe vstupenky, v cene ktorej 
bola zahrnutá večera a konzumné. 

 
 
5. Rozličné 

 
Ing. Šimon požiadal o predloženie možností riešenia veľkého počtu študentov 2. ročníka 
študijného odboru Informatika (120), ktorí sú zadelení do iba štyroch krúžkov. Ďalej sa 
informoval o možnosti zadeliť študentov do 6 krúžkov. 
Ing. Ürgeová uviedla, že problém spočíva v počte a kapacite miestností a v plnom rozvrhu. 
Vo výhľade je stavba dvoch veľkých posluchární, avšak zatiaľ neexistuje projektová 
dokumentácia. Odsťahovaním rektorátu z 1. poschodia dôjde k uvoľneniu týchto priestorov. 
Členovia AS FPV UCM diskutovali o možnostiach vzniku dodatočných priestorov úpravou 
súčasných priestorov počítačových učební na 6. poschodí znížením alebo odstránením 
nevyužitých priestorov, napr. predsiení. 
Ing. Ürgeová informovala, že problém s miestnosťami je riešiteľný napr. úpravou rozvrhu, 
kde by posledné hodiny v rozvrhu končili vo večerných hodinách. 
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Prof. Mocák navrhol, aby, po uvoľnení priestorov odsťahovaním sa rektorátu z budovy na 
nám. J. Herdu, vedenie fakulty a vedenie univerzity prihliadalo na možnosť úpravy 
miestností na učebne FPV UCM. 
Členovia AS FPV UCM sa zhodli na oficiálnej požiadavke na pridelení dvoch počítačových 
učební na 6. poschodí, ktoré vzniknú z priestorov odsťahovaného CIKT a dvoch 
seminárnych miestností pre 24 študentov. 
Predseda AS FPV UCM navrhol, aby boli krúžky v budúcnosti zostavované s ohľadom na 
kapacity seminárnych miestností. 
 
Ing. Ürgeová informovala, že výberové konania sú zverejnené na stránkach univerzity. 
Prodekanka Ürgeová osobne požiadala p. Mäsiarovú, aby na všetkých výberových konaniach 
týkajúcich sa rektorátu a vedúcich oddelení boli prítomní zástupcovia fakúlt. Podobné 
požiadavky majú aj zástupcovia FF a FMK. 
 
Lukačovič sa informoval na vlastníctvo parkovacích priestorov za budovou univerzity. 
Ing. Ürgeová uviedla, že všetky pozemky v okolí budovy univerzity patria mestu, z toho 
dôvodu nie je pri vstupe na parkovisko umiestnená rampa. 

 
 
 
 
 
V Trnave dňa 13.10.2009 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

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


