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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 03. 12. 2009 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Informácie zo zasadania AS UCM (predseda alebo podpredsedníčka AS FPV UCM) 
3. Schválenie zmien vo VR FPV UCM 
4. Doplnenie študentskej časti Legislatívnej skupiny AS FPV UCM 
5. Rozličné 

 
 
Predseda AS FPV UCM otvoril rokovanie a privítal všetkých členov a hostí na zasadaní AS. Prítomní 
členovia AS súhlasili s predloženým programom rokovania. 
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
 
Z ostatného zasadania AS FPV UCM nevyplynuli žiadne uznesenia. Zo zasadania AS FPV UCM zo dňa 
29.06.2009 stále nebolo splnené Uznesenie 3.1, týkajúce sa doplnenia Výročnej správy o hospodárení za 
rok 2008.  
Tajomník FPV UCM sa ospravedlnil, že nedoplnil požadované položky výročnej správy o hospodárení 
a prisľúbil tak urobiť do 16.12.2009 
Uznesenie 1.1: 
AS FPV UCM ukladá tajomníkovi dopracovať Výročnú správu o hospodárení za rok 2008 podľa 
požiadavky AS FPV zo dňa 29.06.2009 
 

Zodpovedný: tajomník FPV UCM. Termín: 16.12.2009 
 

2. Informácie zo zasadania AS UCM (podpredsedníčka AS FPV UCM) 
 
Podpredsedníčka AS FPV UCM informovala o najdôležitejších bodoch zo zasadania AS UCM konaného 
dňa 26.10.2009. Veľký priestor zasadania bol venovaný transformácii Katedry politológie FF UCM 
na Inštitút politických a sociálnych vied a neskôr na novú Fakultu politických a sociálnych vied, o ktorú 
požiadal prorektor Horváth (súčasný vedúci Katedry politológie) rektora univerzity. Rektor súhlasí 
so zriadením novej súčasti univerzity za predpokladu doriešenia administratívnych záležitostí tak, aby 
neboli poškodení študenti a súčasní zamestnanci katedry. Dekanka FF UCM ani AS FF UCM nesúhlasí 
úplne s odčlenením katedry a vytvorením novej fakulty, pretože to pravdepodobne bude mať negatívny 
vplyv na priebeh budúcej komplexnej akreditácii fakulty, čo sa odzrkadlí aj v hodnotení univerzity. AS 
FF UCM má zlú východiskovú situáciu, pretože zo zákona sa len vyjadruje o návrhu dekanky o zriadení 
alebo zrušení súčastí fakulty, tým pádom ich stanovisko nie je pre rozhodovanie dekanky záväzné. 
V diskusii odznelo viac pripomienok k postupu vzniku novej súčasti univerzity a AS UCM odporučil 
vedeniu univerzity ich pri rozhodovaní zvážiť. V nasledujúcom období by malo prísť aj k transformácii 



 AKADEMICKÝ  SENÁT  FAKULTY  PRÍRODNÝCH  VIED 

AS FPV UCM Strana 2 z 3 03.12.2009 

IFBLR v Piešťanoch na fakultu. Zástupcovia inštitútu však chcú v prvom rade akreditovať ďalší študijný 
program a až v ďalšom kroku transformovať inštitút na fakultu. 
Vedúca ekonomického oddelenia predložila prehľad čerpania mzdových prostriedkov za mesiace I-
IX/2009, z ktorého je zrejmé, že fakulta má dostatok finančných prostriedkov pre tento rok. Prijaté 
reštrikčné opatrenia umožnili neprečerpať mzdový fond na rok 2009.  
Opäť sa riešil problém neporiadku v okolí vstupov do budov univerzity a parkovania pre zamestnancov. 
Problém nie je možné doriešiť bez súčinnosti s mestom Trnava, nakoľko pozemky v okolí budov sú 
vo vlastníctve mesta a nie univerzity. AS UCM poveril zastupujúceho kvestora rokovaním so zástupcami 
mesta a hľadaním riešenia súčasného stavu.  
 

3. Schválenie zmien vo VR FPV UCM 
 

Dekan FPV UCM požiadal o schválenie zmien v zložení Vedeckej rady FPV UCM. Zmeny vyplynuli 
z požiadavky o uvoľnenie členov VR FPV UCM z funkcií zo zdravotných dôvodov. Ide o jedného 
interného a jedného externého člena VR FPV UCM. Na miesto odchádzajúcich členov boli navrhnutí títo 
nasledovní kandidáti: 
 

 Doc. Ing. Stanislav Hostin, Ph.D. – pracovník Katedry biotechnológií FPV UCM, 
interný člen 

 Ing. Adriana Shearman, CSc. – pracovníčka Národného referenčného laboratória pre 
oblasť vôd na Slovensku Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, 
externá členka 

Dekan a prodekan pre rozvoj a investičnú činnosť predložili stručnú charakteristiku oboch kandidátov. 
 

AS FPV si zvolil sčítavaciu komisiu pre schválenie kandidátov za členov VR FPV UCM v zložení: 
 
Ing. Milan Gudába 
RNDr. Miroslav Horník 
Jana Brodeková 

 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za zloženie sčítavacej komisie nasledujúcim počtom hlasov: 

 ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 

Hlasovanie prebehlo tajnou voľbou, z rozdaných 8 hlasovacích lístkov bolo 8 platných. 
 
AS FPV UCM o navrhnutých kandidátoch hlasoval nasledujúco: 
 

 Doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.    ZA:  6    PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 1 
 Ing. Adriana Shearman                   ZA: 8    PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenia 3.1: 

AS FPV UCM schválil doc. Ing. S. Hostina, Ph.D a Ing. A. Shearman, CSc. za členov VR FPV 
UCM. Funkčné obdobie novozvolených členov je do konca funkčného obdobia súčasnej VR FPV 
UCM t.j. do 29.11.2011. 

 
4. Doplnenie študentskej časti Legislatívnej skupiny AS FPV UCM  

Bod bol pre neúčasť študentov na rokovaní AS FPV UCM presunutý na najbližšie zasadanie AS. 
 

5. Rozličné 
Vzhľadom na potrebu zmien v Zásadách volieb do AS FPV vyzvala podpredsedníčka AS FPV UCM 
na zasielanie návrhov zmien, ktoré budú následne spracované Legislatívnou skupinou AS FPV UCM. 
Je nutné, aby kvôli špecificite jednotlivých študijných programov mali v AS svojich zástupcov 
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študenti zo všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Zásady volieb je nutné upraviť do najbližších 
volieb v študentskej časti, ktoré budú v novembri 2010.  

AS FPV UCM požiadal tajomníka fakulty o predloženie vyúčtovania medzinárodnej konferencie APV 
2009. Tajomník uviedol, že prišla posledná faktúra. Podľa predbežných výsledkov bola konferencia 
zisková cca 3 tis. €. Prisľúbil spracovať daný materiál do 16.12.2009. 
 
 Uznesenie 5.1: 
 AS FPV UCM ukladá tajomníkovi FPV UCM predložiť vyúčtovanie medzinárodnej konferencie 
APV 2009. 

Zodpovedný: tajomník FPV UCM. Termín: 16.12.2009 
 

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť opätovne upozornila AS FPV UCM na potrebu raz 
do roka predložiť akademickej obci správu o činnosti AS FPV UCM a zvolať akademickú obec.  
Predseda AS FPV UCM uviedol, že Správa o činnosti AS FPV UCM za rok 2008 bola spracovaná 
a uverejnená na webovej stránke fakulty. Podľa zákona 131/2002 Z.z o vysokých školách § 27 ods. 1 
písmeno l ako aj Štatútu FPV UCM § 6 ods. 9 písmeno l nie je potrebné zvolávať akademickú obec. 
Podpredsedníčka AS FPV UCM sa informovala na ďalší postup vedenia fakulty s ohľadom na výsledky 
komplexnej akreditácie. Vedenie fakulty uviedlo, že ešte nemá oficiálny dokument z Ministerstva 
školstva. Nedostatky vyplývajúce z komplexnej akreditácie sa postupne odstraňujú. Faktom je, že fakulta 
má pozastavené prijímanie do prvého ročníka študijného programu Informatika. Vedenie fakulty rokuje s 
ďalšími univerzitami o možnosti ukončenia štúdia študijného programu Matematika - priemyselné 
aplikácie. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť garantov pre študijný program Biotechnológia, nakoľko je 
akreditácia časovo obmedzená, aby sa neprerušila kontinuita. 
 
Predseda poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie AS FPV UCM.  
 
 
V Trnave dňa 10.12.2009 
 

Mgr. Stanislav Horal  
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísala: Ing. Ivana Pšenáková 
Overil: RNDr. Miroslav Horník 
 


