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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 

zo dňa 12. 10. 2010 
 

 

 

 

 

 

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. Personálne zmeny v AS FPV UCM 

4. Diskusia o organizačných zmenách na FPV UCM 

5. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov (tajomník FPV UCM, Dr. Űrgeová) 

6. Príprava volieb do študentskej časti AS FPV UCM 

7. Rozličné 

 

 

Zasadnutie AS FPV UCM otvoril predseda AS FPV UCM, ktorý privítal všetkých 

prítomných a uviedol program zasadnutia AS FPV UCM. 

 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Zo zasadania AS FPV UCM zo dňa 29.6.2009 stále nebolo splnené Uznesenie 3.1, týkajúce 

sa doplnenia Výročnej správy o hospodárení za rok 2008. Splnenie tohto uznesenia bolo zo 

strany tajomníka FPV viacnásobne odkladané a termíny v uzneseniach nerešpektované. Na 

ostatnom zasadnutí AS FPV UCM tajomník FPV uviedol, že na doplnenie správy nemá 

k dispozícii všetky faktúry. 

 

Tajomník FPV uviedol, že faktúry, ktoré sú potrebné pre skompletizovanie Výročnej správy 

o hospodárení za rok 2008 sú v archíve, pričom prístup do archívu majú len poverení 

pracovníci rektorátu. 

 

Uznesenie 1.1: Predchádzajúce uznesenie o dopracovaní Výročne správy o hospodárení za 

rok 2008 podľa požiadavky AS FPV zo dňa 29.06.2009 ostáva v platnosti. 

 

Zodpovedný: tajomník FPV UCM Termín: do najbližšieho zasadania AS FPV 

 

Plnenie uznesenia 5.1 zo dňa 16.2.2010 nie je vyžadované vzhľadom na ukončenie štúdia 

dvoch členov študentskej časti AS FPV UCM. Doplnenie Legislatívnej skupiny AS FPV 

bude zrealizované po voľbách do študentskej časti AS FPV UCM. 
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2. Informácie zo zasadania AS UCM 

 

Predseda AS FPV uviedol, že od ostatného zasadnutia AS UCM bolo najvýznamnejšou 

zmenou zvolenie doc. Matúša za rektora UCM v 1. kole volieb dňa 2.3.2010, v pomere 

hlasov 13 v prospech doc. Matúša, 1 hlas v prospech doc. Kozmovej, 6 hlasov v prospech 

prof. Boču a 1 hlas bol neplatný. Nový rektor je vo funkcii od júla 2010, slávnostná 

inaugurácia sa konala 23.9.2010. Na ďalších zasadaniach sa AS UCM venoval nasledovným 

témam: 

 kooptovanie nových členov AS (riaditeľ IFBLR, predseda AS FPV) + Voľba 

podpredsedu AS za IFBLR (p. riaditeľ IFBLR), 

 predloženie správy o príprave a priebehu volieb kandidáta na rektora, 

 schválenie Pracovného poriadku  (p. právnička JUDr. Pšenková) – schválené až po 

zmenách, 

 schválenie rozpočtu univerzity na rok 2010, 

 schválenie smernice č. 1/2010 o používaní kamerového systému v budove na 

Skladovej ulici a smernice č. 2/2010 o používaní kamerového systému v budove na 

nám. J. Herdu, 

 schválenie smernice č. 3/2010 o verejnom obstarávaní, 

 AS UCM zobral na vedomie majetkové priznanie rektora UCM. 

 

AS UCM „pre rollam“ schválil nasledovné dokumenty: 

 Výročná správa o činnosti za rok 2009 

 Návrh novely Študijného poriadku UCM 

 Návrh na odvolanie p. doc. Jána Daneka, CSc., z funkcie prorektora pre zahraničné 

styky, vedecko-výskumnú činnosť a edičnú činnosť 

 Podmienky prijímacieho konania na slovenský jazyk a literatúra 

 Podmienky prijímacieho konania na verejnú správu 

 Podmienky prijímacieho konania na fyzioterapiu 

 

 

3. Personálne zmeny v AS FPV UCM 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že Jarmila Brodeková a Dušan Neuschl, členovia 

študentskej časti AS FPV UCM, úspešne absolvovali štúdium na FPV štátnou skúškou, čím 

im zaniklo členstvo v AS. Ďalším náhradníkom v poradí za študentskú časť AS je Mgr. Jana 

Jurovatá. 

 

Uznesenie 3.1: Na základe výsledkov volieb do AS FPV UCM zo dňa 3.12.2008 sa novým 

členom AS FPV UCM stáva Mgr. Jana Jurovatá, študentka 3. ročníka FPV UCM, 3. 

stupeň, študijný odbor Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia. 

 

Predseda AS FPV UCM privítal nového člena AS FPV UCM a poprial Mgr. Jurovatej veľa 

pracovných úspechov. 

 

 

4. Diskusia o organizačných zmenách na FPV UCM 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že tento bod programu je zaradený na žiadosť dekana 

FPV UCM. Privítal doc. Lesného, vedúceho novej katedry Ekochémie a rádioekológie. 
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Doc. Lesný poďakoval za privítanie. Uviedol, že už pred dvoma rokmi sa začalo intenzívne 

uvažovať o vzniku novej katedry vzhľadom na smerovanie vedeckej činnosti. V ďalšom 

načrtol dôležitosť samostatnej existencie študijného programu Environmentálnej chémie 

a remediačných technológií, aj vzhľadom na nedávne ekologické problémy v susednom 

Maďarsku. Doc. Lesný prijal návrh dekana a vedenia fakulty na vedenie tejto katedry, keďže 

sa venuje vedeckej aj pedagogickej činnosti v oblasti environmentálnej chémie. Nová katedra 

má aktuálne 6 zamestnancov a 5 doktorandov. Katedra pracuje v pôvodných priestoroch 

v Špačinciach. Počet študentov je aktuálne 6, vedúci katedry verí v nárast študentov v blízkej 

budúcnosti vzhľadom na atraktívnosť študijného programu. Výučba v študijnom programe je 

koncipovaná tak, aby bolo študentom umožnené bezproblémové pokračovanie na 2. stupni 

VŠ štúdia na iných fakultách na Slovensku. 

 

Predseda AS FPV UCM poďakoval doc. Lesnému za informácie ohľadne novej katedry 

a nového študijného programu a poprial novej katedre veľa pracovných úspechov a študentov 

katedry veľa študijných úspechov. 

 

Dekan FPV UCM uviedol, že vznik novej katedry bol logickým vývojom, ďalej predpokladá 

v štruktúrach fakulty ďalšie zmeny. Pripravujú sa nové orientačné smery, ktorými by sa 

fakulta mohla uberať. 

 

Dr. Horník a Dr. Marešová požiadali zástupcov informatikov o výpomoc s vytvorením 

webovej stránky a jej spustením na Internete. 

 

Dekan FPV UCM informoval o nedostačujúcich priestoroch v budove v Špačinciach. Bol 

vytvorený projekt na prebudovanie suterénu na laboratórne miestnosti, pričom na vytvorenie 

týchto priestorov budú potrebné finančné prostriedky aj z rektorátu. Začiatok prestavby je 

naplánovaný na začiatok novembra. 

 

Dr. Vranovičová navrhla vytvorenie vhodných priestorov pre študentov. 

 

Dekan FPV UCM informoval, že je na to pamätané v rámci prestavby Špačiniec. Peniaze idú 

prioritne na vybavenie laboratórií a prestavbu. 

 

Doc. Lesný ohodnotil súčasný priestor v Špačinciach vzhľadom na počet študentov za 

hraničný. 

 

 

5. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 

Prerokovanie a schválenie člena VR FPV UCM 

 

Na základe listu dekana FPV UCM sa AS FPV UCM zaoberal prerokovaním 

a schvaľovaním navrhovanej doc. Ing. Jiřiny Omelkovej, CSc. za externého člena Vedeckej 

rady FPV UCM. Charakteristika doc. Omelkovej bola senátorom zaslaná v elektronickej 

podobe. 

 

Dekan FPV UCM senát informoval, že doc. Omelková je dlhoročná spolupracovníčka, 

s fakultou sa podieľa na riešení problémov z oblasti chémie a biotechnológie. 

 

Ing. Šimon podal návrh na odtajnenie hlasovania. 
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Členovia AS FPV UCM hlasovali za odtajnenie schvaľovania člena Vedeckej rady FPV 

UCM nasledovne: 

 

 ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie doc. Omelkovej za externého člena 

Vedeckej rady FPV UCM nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 5.1: AS FPV UCM schválil doc. Ing. Jiřinu Omelkovú, CSc. za externého člena 

Vedeckej radu FPV UCM. Funkčné obdobie novozvoleného člena je do konca funkčného 

obdobia súčasnej VR FPV UCM, t.j. do 29.11.2011. 

 

 

Pokyny pre doktorandské štúdium na FPV UCM 

 

Dr. Ürgeová uviedla, že Študijný poriadok neošetruje niektoré situácie štúdia doktorandov. 

Pokyny sú štandardné a obdobne sú aplikované na vysokých školách na Slovensku 

a v Českej republike. Zmeny oproti pôvodným pokynom sa dotkli zmeny skladby semestra. 

Pre postup do ďalšieho roka štúdia je definovaný minimálny počet kreditov. 

 

Ing. Pšenáková poukázala na možný rozpor v dokumente, keď v časti Organizácia štúdia je 

uvedené, že „v externej forme môže byť pedagogická činnosť nahradená inou odbornou 

činnosťou, ktorá súvisí s pedagogickou prácou a inými aktivitami podľa študijného 

programu“ a v časti Kreditový systém je uvedené, že „študijná, pedagogická a vedecká časť 

doktorandského študijného programu sú vzájomne nezastupiteľné.“ Navrhuje vyšpecifikovať 

„iné aktivity“. Ďalej navrhla vyšpecifikovať, za akú činnosť je udeľovaný aký počet kreditov. 

 

Dr. Ürgeová uviedla, že takáto špecifikácia nie je možná, keďže to nie je uvedené 

v akreditačnom spise. 

 

Uznesenie 5.2: AS FPV UCM poveruje prodekanku Dr. Ürgeovú prekonzultovaním 

sporných častí dokumentu s právnikom univerzity. 

 

Zodpovedná: Dr. Ürgeová Termín: do najbližšieho zasadania AS FPV 

 

 

Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky na FPV UCM 

 

Dr. Ürgeová informovala, že dokument je vodítkom pre študentov, ktorí idú vykonať 

dizertačnú skúšku. Dôležitá zmena sa dotkla počtu členov komisie, v aktuálnej verzii 

dokumentu bol minimálny počet členov komisie stanovený na 4 členov. Študent má nárok na 

riadny a dva opravné termíny dizertačnej skúšky, pričom skúšku je možné opakovať najskôr 

po 3 mesiacoch od neúspešnej skúšky. Študent sa musí na dizertačnú skúšku záväzne 

prihlásiť. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 5.3: AS FPV UCM schválil dokument Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky na 

FPV UCM. 

 

 

Pravidlá pre absolvovanie dizertačnej skúšky a napísanie dizertačnej práce na FPV 

UCM 

 

Dr. Ürgeová dokument charakterizovala ako vodítko, čo má obsahovať a aký je rozsah 

dizertačnej práce. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 

 

 ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie 5.4: AS FPV UCM schválil dokument Pravidlá pre absolvovanie dizertačnej 

skúšky a napísanie dizertačnej práce na FPV UCM. 

 

 

Dizertačná práca 

 

Dr. Ürgeová uviedla, že dokument popisuje mechanizmus, ako sa odovzdáva dizertačná 

práca, v koľkých kópiách, kto môže byť oponentom, kedy majú byť k dispozícii oponentské 

posudky a ďalšie. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 5.5: AS FPV UCM schválil dokument Dizertačná práca. 

 

 

Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2010 

 

Predseda AS FPV UCM uviedol, že rozpočet univerzity bol schválený AS UCM dňa 

23.4.2010. Správna rada dňa 26.4.2010 zobrala schválený rozpočet na vedomie a žiadala 

dopracovať a znovu predložiť aktualizovaný rozpočet s doplnením všetkých (nielen) 

dotačných príjmov. Na ďalšom zasadnutí správnej rady dňa 31.5.2010 bol aktualizovaný 

rozpočet schválený. 

 

Ing. Pšenáková upozornila na potrebu preformulovania tabuľky „Porovnanie výkonu a 

miezd“, nahradením slova „výkon“ spojením „pedagogická činnosť“. Ďalej upozornila na 

chybné údaje v tabuľke „Celková výška dotácií na mzdy poskytnuté kapitolou MŠ.“ 

V tabuľke „Celková výška dotácií na mzdy poskytnuté kapitolou MŠ.“ by položka „Rozdiel 

oproti roku 2009“ mala byť uvedená ako záporné číslo. Ďalej požiadala o doplnenie 

dátumov, kedy bol rozpočet schválený Rozpočtovou komisiou. 

 

Na prvej strane je nutné uviesť, že správu predkladá dekan FPV UCM. 
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Uznesenie 5.6: AS FPV UCM poveruje tajomníka FPV UCM opravou sporných údajov 

v Návrhu rozpočty Fakulty prírodných vied na rok 2010. 

 

Zodpovedná: tajomník FPV UCM Termín: do najbližšieho zasadania AS FPV 

 

 

Výročná správa o hospodárení Fakulty prírodných vied za rok 2009 

 

Tajomník FPV UCM informoval o položkách uvedených v správe. 

 

Ing. Pšenáková požiadala o rozdelenie bodu č. I na prehľad o pridelených mzdových 

prostriedkov a prehľad o čerpaných mzdových prostriedkov. Ďalej uviedla, že tabuľky 

„Podrobný prehľad čerpania TaS“ nie sú dostatočne podrobné. Požiadala o vysvetlenie, čo do 

jednotlivých položiek patrí. 

 

Na prvej strane je nutné uviesť, že správu predkladá dekan FPV UCM. 

 

Tajomník FPV UCM uviedol, že môže ku každej položke v tabuľkách poskytnúť príslušné 

faktúry. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 

 

 ZA: 8 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie 5.7: AS FPV UCM schválil Výročnú správu o hospodárení Fakulty prírodných 

vied za rok 2009 s pripomienkami. 

 

 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave 

 

Ing. Pšenáková informovala, že zmeny vyplynuli prevažne zo zmeny vysokoškolského 

zákona. Niektoré zmeny boli z tohto dôvodu nevyhnutné a niektoré zmeny v dokumente boli 

zapracované z dôvodu, že štruktúra zloženia senátu neodzrkadľuje stav na fakulte. Z tohto 

dôvodu spolu s právnikom univerzity navrhli zmenu v Zásadách volieb, aby v študentskej 

časti Akademického senátu boli študentami zastúpené všetky tri vysokoškolské stupne štúdia. 

 

V diskusii členovia AS rozoberali jednotlivé body Zásad volieb a diskutovali o možných 

alternatívach. 

 

Predseda AS FPV UCM a podpredsedníčka AS FPV UCM sa dohodli o predložení dvoch 

verzií Zásad volieb senátorom, pričom v prvej verzii bude zachovaný pôvodný volebný 

systém, v druhej verzii bude použitý systém 3-2-1 (3 študenti bakalárskeho štúdia, 2 študenti 

magisterského štúdia a 1 študent doktorandského štúdia). Verzie budú zaslané senátorom, 

ktorí „per rollam“ rozhodnú o schválení jednej z dvoch predkladaných verzií Zásad volieb. 

 

 

 

 

 

 

 



 AKADEMICKÝ  SENÁT  FAKULTY  PRÍRODNÝCH  VIED 

AS FPV UCM Strana 7 z 7 12.10.2010 

6. Rozličné 

 

Predseda AS FPV UCM stručne informoval, aký je stav akreditácie študijného programu 

Informatika a o pripravovanom študijnom programe Aplikovaná informatika. 

 

Lukačovič uviedol, že študenti mali stretnutie s prodekanom Trnkom, na ktorom s nimi 

hovoril na tému akreditácie.  

 

 

 

Predseda AS FPV UCM ukončil zasadnutie, poďakoval sa všetkým za účasť a spoluprácu. 

 

 

 

V Trnave dňa 12.10.2010 

 

 

 

Mgr. Stanislav Horal 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 

Overil: Ing. Róbert Halenár, PhD. 


