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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 25. 11. 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. Príprava volieb do študentskej časti AS FPV UCM 
4. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 
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 

 
Zo zasadania AS FPV UCM zo dňa 29.6.2009 stále nebolo splnené Uznesenie 1.1, 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 dňa 12.10.2010 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. 
 
Podpredsedníčka AS FPV oboznámila členov AS FPV, že ohľadne nesplneného uznesenia 
iniciovala stretnutie s kvestorom UCM za účelom zistenia, či je možné získať informácie 
potrebné pre skompletizovanie výročnej správy. Výsledkom stretnutia bolo zistenie, že 
získanie potrebných informácií z informačného systému Sofia nie je problematické. 
V takýchto prípadoch je možné obracať sa priamo na kvestora UCM. 
 
Uznesenie 1.1 zo dňa 29.6.2009 nebolo splnené. Senátori jednomyseľne súhlasili so 
zrušením tohto uznesenia vzhľadom na dlhú dobu neplnenia tohto uznesenia. Zároveň 
vyjadrili nespokojnosť s neplnením uznesenia zo strany tajomníka fakulty. 
 
Uznesenie 5.2 z 12.10.2010 bolo splnené, prodekanka Dr. Ürgeová po konzultácii 
s právnikom univerzity predložila opravený dokument „Pokyny pre doktorandské štúdium na 
FPV UCM“. 
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Uznesenie 5.6 z 12.10.2010 bolo splnené, tajomník FPV UCM predložil Akademickému 
senátu opravený dokument „Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2010“. 
 
Uznesením 5.7 z 12.10.2010 AS FPV UCM schválil Výročnú správu o hospodárení Fakulty 
prírodných vied za rok 2009 s pripomienkami; tajomník FPV UCM dopracoval vznesené 
pripomienky a opravený dokument predložil AS FPV UCM. 
 

 
2. Informácie zo zasadania AS UCM 
 

Predseda AS FPV uviedol, na ostatnom zasadnutí dňa 20.10.2010 sa AS UCM venoval 
nasledovným témam: 

• AS UCM zobral na vedomie kooptovanie nových členov AS UCM, 
• schválil návrhu rektora na nových prorektorov – prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc., 

ako prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a informačno-komunikačné 
technológie univerzity, doc. PhDr. Martina Klusa, PhD., ako prorektora pre 
zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť univerzity, prorektorke 
PhDr. Valentovičovej, CSc., trvá mandát prorektorky naďalej, 

• schválil návrh, aby v texte novelizovaného Štatútu sa v § 14, ods. 1 písm. b), vsunulo 
slovo „spravidla“ za slová „návrhy na kandidátov na rektora“, 

• schválil novelizovaný Štatút UCM so zmenami, 
• schválil Organizačnú smernicu rektora univerzity o školnom a poplatkoch spojených 

so štúdiom so zmenou v bode V, 
• diskutoval o predložených materiáloch „Ubytovací poriadok na ŠD UCM“, „Cenník 

ŠD UCM na akad. rok 2010/2011“ a „Organizačný poriadok študentskej rady UCM“. 
• schválil Štatút Fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím, 
• schválil dokument „Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009“, 
• schválil návrh na odpis pohľadávky, 
• schválil návrh na zloženie Vedeckej rady UCM. 

 
 
3. Príprava volieb do študentskej časti AS FPV UCM 

 
Predseda AS FPV UCM informoval, že na základe korešpondenčného hlasovania AS FPV 
UCM zo dňa 15.10.2010 bol harmonogram volieb do študentskej časti AS FPV schválený 
nasledovne: 

• do 9.11.2010 návrhy kandidátov     
• od 16.11.2010 zverejnenie kandidátov    
• dňa 1.12.2010 voľby do študentskej časti AS FPV UCM    

 
Korešpondenčným hlasovaním AS FPV UCM zo dňa 15.10.2010 bol schválený dokument 
„Zásady volieb do AS FPV UCM“. Najdôležitejšou zmenou oproti pôvodným platným 
zásadám volieb je rozlišovanie kandidátov podľa stupňa vysokoškolského štúdia (verzia B – 
systém 3-2-1). Študent bakalárskeho študijného programu má právo voliť a byť voleným do 
bakalárskej študentskej časti AS FPV, študent magisterského študijného programu má právo 
voliť a byť voleným do magisterskej študentskej časti AS FPV a študent doktorandského 
študijného programu má právo voliť a byť voleným do doktorandskej študentskej časti AS 
FPV. Študentskú časť bude tvoriť 6 senátorov, z toho 3 študenti bakalárskeho, 2 študenti 
magisterského a 1 študent doktorandského stupňa štúdia. 
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Počet navrhnutých kandidátov bol 15 do bakalárskej časti, 4 do magisterskej časti a 3 do 
doktorandskej študentskej časti AS FPV. 
 
Návrhy kandidátov na členov študentskej časti AS FPV UCM boli odovzdané predsedovi AS 
FPV, ktorý ich ďalej predá predsedovi volebnej komisie. Predseda AS FPV prekontroloval 
zoznam navrhovaných študentov cez AIS. Počas prípravy volieb (do 25.11.2010) neboli 
zistené žiadne pochybenia, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok volieb. 
 
Do zamestnaneckej časti volebnej komisie pre voľbu 1.12.2010 bol navrhnutý Mgr. Filip 
Kraic, PhD. a Ing. Milan Gudába. Do študentskej časti volebnej komisie bol navrhnutý Bc. 
Vladimír Frišták a Aurel Laluch. Ako náhradníčka bola navrhnutá Ing. Darja Gabriška. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie zloženia volebnej komisie nasledovne: 
 
 ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 
 
Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil volebnú komisiu pre voľbu do študentskej časti AS 
FPV UCM v zložení Mgr. Filip Kraic, PhD., Ing. Milan Gudába, Bc. Vladimír Frišták, Aurel 
Laluch a Ing. Darja Gabriška (náhradníčka). 
 
Prvou úlohou volebnej komisie bude zvoliť si predsedu volebnej komisie zo svojich členov. 
 
Uznesenie 3.2: Akademický senát FPV UCM poveruje predsedu AS FPV UCM zaslaním 
emailu schváleným členom volebnej komisie s požiadavkou na zvolenie si predsedu volebnej 
komisie do 29.11.2010. 
 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: do 26.11.2010 
 
Na základe diskusie sa senátori dohodli na nasledovnom priebehu volieb a organizačnom 
zabezpečení: 

1. Zoznam študentov FPV zaslala študijná referentka p. Molnárová predsedovi AS FPV. 
Predseda AS FPV vytvorí zoznamy študentov denného štúdia podľa stupňa 
vysokoškolského štúdia a zašle ich predsedovi volebnej komisie. 

2. Hlasovacie lístky rozdelené podľa stupňa vysokoškolského štúdia kandidátov vytvorí 
Ing. Gudába a odovzdá ich predsedovi volebnej komisie. 

3. Hlasovaciu urnu zabezpečí predseda AS FPV. 
4. Za prípravu volebných miestností je zodpovedný predseda volebnej komisie. Volebná 

miestnosť musí byť označená vzorom volebného lístka. 
5. Voľby budú prebiehať dňa 1.12.2010 v budove na Herdovom námestí v čase od 8:00 

do 11:00 v zasadačke dekanátu a v Špačinciach v čase od 11:30 do 14:30 v zasadačke 
č. 211. Volieb sa budú môcť zúčastniť iba študenti, ktorí svoju totožnosť môžu 
dokladovať študentským preukazom ISIC alebo indexom s fotografiou a čitateľnými 
údajmi. 

6. Študentovi, ktorý sa preukáže študentským preukazom ISIC alebo indexom 
s nalepenou a opečiatkovanou fotografiou a s čitateľnými údajmi, bude vydaný 
hlasovací lístok podľa stupňa vysokoškolského štúdia uvedenom v zozname 
oprávnených voličov a vydanie hlasovacieho lístka bude do zoznamu voličov 
zaznamenané. 

7. Po ukončení volieb volebná komisia spočíta hlasy a vytvorí zápisnicu o priebehu 
volieb, ktorú ešte v ten deň odovzdá podpísanú predsedovi AS FPV. Predseda AS 
FPV ešte v deň volieb zverejní výsledky volieb. 
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Uznesenie 3.3: Akademický senát FPV UCM poveruje zodpovedných pracovníkov 
technickým a organizačným zabezpečením priebehu volieb podľa horeuvedených bodov. 
 
Zodpovední: v texte Termín: v texte 

 
 

4. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 
 
Pokyny pre doktorandské štúdium na FPV UCM 
 
Dr. Ürgeová uviedla, v pôvodnej verzii dokumentu bol nesúlad v časti Organizácia štúdia („v 
externej forme môže byť pedagogická činnosť nahradená inou odbornou činnosťou, ktorá 
súvisí s pedagogickou prácou a inými aktivitami podľa študijného programu“) s časťou 
Kreditový systém („študijná, pedagogická a vedecká časť doktorandského študijného 
programu sú vzájomne nezastupiteľné.“). Po konzultácii s právnikom univerzity a na základe 
jeho výkladu zákona bol v dokumente v časti Kreditový systém modifikovaný odsek č. 4 
„Študijná, pedagogická, alebo iná odborná činnosť, ktorá súvisí s pedagogickou prácou a 
vedecká časť doktorandského študijného programu sú vzájomne nezastupiteľné.“ 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 
 
 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.1: AS FPV UCM schválil dokument Pokyny pre doktorandské štúdium na FPV 
UCM. 
 
 
Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied na rok 2010 
 
Tajomník FPV UCM predložil Akademickému senátu opravený dokument „Návrh rozpočtu 
Fakulty prírodných vied na rok 2010“ na základe pripomienok senátorov z ostatného 
zasadania AS FPV UCM. 
 
Senátori skonštatovali, že všetky pripomienky, s výnimkou zápornej hodnoty v stĺpci 
„Rozdiel oproti 2009“ v 1. tabuľke, boli opravené. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 
 
 ZA: 8 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 2 
 
Uznesenie 4.2: AS FPV UCM schválil dokument Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied 
na rok 2010. 
 
 
Akreditačný spis Aplikovaná informatika 
 
Akreditačný spis Aplikovaná informatika bol senátorom doručený v elektronickej forme. 
Predseda AS FPV informoval, že ešte pred zasadaním AS FPV bol spis pripomienkovaný zo 
strany dekana FPV a predsedu AS FPV. Pripomienky boli zaslané doc. Vaskému. 
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Predseda AS FPV požiadal senátorov, ktorí si na zasadanie AS FPV pripravili pripomienky 
k predkladanému spisu, aby tieto pripomienky boli zaslané predsedovi AS FPV, ktorý ich 
hromadne zašle doc. Vaskému na zapracovanie. 
 
Uznesenie 4.3: Akademický senát FPV UCM prejednal akreditačný spis Aplikovaná 
informatika. Pripomienky členov AS FPV budú hromadne zaslané doc. Vaskému na 
zapracovanie. 
 
Zodpovední: senátori AS FPV UCM Termín: do 29.11.2010 
 

 
5. Rozličné 

 
Členovia Akademického senátu v diskusii vyjadrili nespokojnosť s kvalitou predkladaných 
dokumentov zo strany dekanátu FPV, ktoré často obsahujú chybné, nekompletné alebo 
nejasné údaje. 
 
Podpredsedníčka AS FPV navrhla, aby sa slávnostné zasadanie AS FPV UCM konalo 
v pondelok 13.12.2010 pred Vianočným posedení Fakulty prírodných vied UCM. 
 
Dr. Ürgeová a podpredsedníčka AS FPV informovala, že dňa 30.11.2010 o 18:00 sa v Dome 
kultúry na Trojičnom námestí v Trnave uskutoční premiéra muzikálu „Rybár a jeho duša“, 
predstavenie bolo nacvičené pod vedením V. Frištáka, študenta FPV UCM. 

 
 
 
Predseda AS FPV UCM ukončil zasadnutie, poďakoval sa všetkým za účasť a spoluprácu. 
 
 
 
V Trnave dňa 25.11.2010 
 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 
Overil: Ing. Róbert Halenár, PhD. 


