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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 13. 12. 2010 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Kooptovanie nových členov AS FPV UCM 
3. Voľba zástupcov AS FPV UCM do AS UCM 
4. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 
5. Rozličné 

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

 
Predseda AS FPV UCM skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatného zasadania AS FPV 
UCM zo dňa 25.11.2010 boli splnené. 

 
 
2. Kooptovanie nových členov AS FPV UCM 

 
Predseda AS FPV UCM oboznámil s prítomných s priebehom volieb do študentskej časti 
Akademického senátu FPV UCM. Volebná komisia pracovala v zložení: Ing. Milan Gudába, 
Mgr. Kraic Filip, PhD. (obidvaja zamestnanci), Bc. Frišták Vladimír a Aurel Laluch 
(obidvaja študenti). Náhradníkom bola Ing. Darja Gabriška. Volebná komisia si zvolila 
svojho predsedu – Ing. Milana Gudábu. 
 
Voľby sa konali dňa 1.12.2010 v čase od 8:00 do 14:30 v súlade s harmonogramom volieb, 
ktoré schválil AS FPV dňa 25.11.2010. Voľby prebehli regulárne v súlade s predpismi AS 
FPV UCM, čo potvrdili členovia volebnej komisie svojimi podpismi v zápisnici. V deň 
volieb predseda volebnej komisie odovzdal zápisnicu o výsledkoch a priebehu volieb 
predsedov AS FPV UCM, ktorý v ten deň zverejnil výsledky volieb. 
 
Volieb sa zúčastnilo 171 študentov FPV UCM, z odovzdaných 171 hlasovacích lístkov bolo 
170 platných, 1 hlasovací lístok bol neplatný. Študenti si z 22 kandidátov zvolili šiestich 
zástupcov do AS FPV UCM. 
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Novými členmi AS FPV sa za bakalársku študentskú časť stali: 
• Martina Borženská, 1. ročník (I. stupeň), Biotechnológie 
• Mário Drobný, 1. ročník (I. stupeň), Chémia a aplikovaná chémia 
• Michaela Oravkinová, 1. ročník (I. stupeň), Biotechnológie 

 
Novými členmi AS FPV sa za magisterskú študentskú časť stali: 

• Bc. Andrea Kuchtová, 1. ročník (II. stupeň), Aplikovaná chémia a biotechnológie 
• Bc. Denisa Partelová, 1. ročník (II. stupeň), Aplikovaná chémia a biotechnológie 

 
Novým členom AS FPV sa za doktorandskú študentskú časť stala: 

• RNDr. Lucia Remenárová, 2. ročník (III. stupeň), Aplikovaná analytická 
a bioanalytická chémia 

 
Celková účasť študentov na voľbách bola 40,7%. 
 
Podľa Zásad volieb do AS FPV UCM, č. 4, bod 15, sa začiatok činnosti novozvolených 
senátorov AS FPV uskutočňuje na slávnostnom zasadnutí AS FPV, kde sú prítomní končiaci 
i novozvolení senátori. 
 
Predseda AS FPV UCM zaželal novozvoleným senátorom veľa pracovných úspechov 
a entuziazmu v ich nadchádzajúcej činnosti v Akademickom senáte. Zároveň ich požiadal 
vzhľadom na fakt, že sa do senátu nedostali zástupcovia študentov z Nám. J. Herdu, aby si 
našli vhodný „komunikačný kanál“ k študentom z Nám. J. Herdu. 
 
Predsedníčka AS FPV UCM informovala novozvolených senátorov, že má k dispozícii 
všetky materiály týkajúce sa činnosti AS FPV UCM v elektronickej podobe. Vyzvala ich, 
aby si dôkladne preštudovali tieto materiály. 
 
Predseda AS FPV UCM ďalej novozvolených senátorov informoval o existencii emailového 
aliasu pre členov AS FPV (asfpv@ucm.sk) a o plánovanom zriadení mailinglistu. Končiacim 
členom študentskej časti AS FPV predseda AS poďakoval za ich činnosť v Akademickom 
senáte fakulty. 

 
 
3. Voľba zástupcov AS FPV UCM do AS UCM 

 
Akademický senát FPV si zvolil sčítaciu komisiu pre voľby zástupcov študentskej časti AS 
FPV do AS UCM nasledovne: 
 

• RNDr. Viera Mrázová 
• Ing. Milan Gudába 
• Ing. Ivana Pšenáková 

 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za zloženie sčítacej komisie nasledujúcim počtom hlasov: 
 
 ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3 
 
Voľba zástupcov do AS UCM prebehla tajnou voľbou, z rozdaných 6 hlasovacích lístkov 
bolo 6 platných. Študentská časť AS FPV UCM hlasovala nasledovne: 
 

mailto:(asfpv@ucm.sk
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• RNDr. Lucia Remenárová 6 hlasov 
• Mário Drobný 5 hlasov 
• Michaela Oravkinová 1 hlas  

 
Uznesenie 3.1: Členovia študentskej časti AS FPV UCM zvolili RNDr. Luciu Remenárovú 
a Mária Drobného ako svojich zástupcov do študentskej časti AS UCM. 
 
Uznesenie 3.2: AS FPV UCM ukladá predsedovi AS FPV nahlásiť zástupcov AS FPV UCM 
do AS UCM tajomníkovi AS UCM. 
 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: do najbližšieho zasadnutia AS UCM 

 
 
4. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 
Rokovací poriadok AS FPV UCM v Trnave 
 
Predseda AS FPV UCM informoval, že od poslednej navrhovanej verzie Rokovacieho 
poriadku sa zmeny vyskytli v bodoch, ktoré hovorili o činnostiach, ktoré vykonáva (alebo 
môže vykonávať) „predsedníctvo AS FPV“. Keďže predsedníctvo nemusí byť zriadené, bol 
do týchto bodov doplnený aj „predseda AS FPV“. Ďalšie zmeny nastali časti 2, bod 9 – 
materiály sú zasielané najmenej 5 pracovných dní pred zasadnutím AS FPV a v časti 2, bod 3 
– predkladanie návrhov najmenej 3 pracovné dni pred zasadnutím AS FPV. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie prekladaného dokumentu nasledovne: 
 
 ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.1: AS FPV UCM schválil dokument Rokovací poriadok Akademického senátu 
Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. 
 
 
Akreditačný spis Aplikovaná chémia a biochémia 
 
Prof. Mocák informoval, že spis bol starostlivo pripravený a už schválený Vedeckou radou 
FPV UCM. Spis bol po formálnej stránke upravený podľa bodov, ktoré ma svojej webovej 
stránke akreditačná komisia. 
 
Podpredsedníčka AS FPV UCM sa poďakovala všetkým, ktorí akreditačný spis pripravili. 
 
Uznesenie 4.2: AS FPV UCM prerokoval dokument Akreditačný spis Aplikovaná chémia 
a biochémia. 

 
 
5. Rozličné 

 
Divadelné predstavenie „Rybár a jeho duša“, nacvičené pod vedením V. Frištáka, študenta 
FPV UCM, sa stretlo s veľmi kladným ohlasom. 
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Dr. Vranovičová predniesla otázku, či sa schvaľované materiály nachádzajú na webovej 
stránke Fakulty prírodných vied. Bolo by vhodné, aby materiály boli v takejto forme 
k dispozícii a bolo zrejmé, ktorý materiál je posledný platný. 
 
Predseda AS FPV UCM informoval, že tlačené verzie materiálov zo zasadnutí sa nachádzajú 
na dekanáte FPV. Významnejšie materiály, kde je nutný podpis dekana, sú v zviazanej forme 
u p. Mečiarovej. Ďalej uviedol, že zverejňovanie materiálov v elektronickej forme na 
webových stránkach je plánované v ďalšom roku. Predseda požiadal CIKT o zriadenie 
subdomény pre Akademický senát, s miernym oneskorením bola subdoména zriadená. Člen 
AS FPV Ing. Gudába pripravil grafický návrh v zelenom prevedení, dizajnovo vychádzajúci 
zo stránok Katedry aplikovanej informatiky. Predseda ďalej informoval, že na stránky AS 
FPV plánuje nasadiť systém umožňujúci zobrazovať dokumenty pre verejnosť, ale taktiež 
interné dokumenty pre členov AS FPV a vedenie fakulty (po prihlásení sa na stránku svojím 
prihlasovacím menom a heslom). V špeciálnej časti by mali byť uložené aktuálne platné 
dokumenty. Stránka by taktiež mala obsahovať ďalšie informačné textové sekcie. 
 
Podpredsedníčka AS FPV UCM pripomenula návrh z ostatného zasadania AS FPV, 
koncipovať vedeniu FPV UCM list, v ktorom bude požadované predkladanie materiálov na 
zasadnutia AS FPV v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite. Taktiež tam navrhla 
zakomponovať zásady, aby dokumenty Výročná správa o hospodárení a Návrh rozpočtu 
fakulty boli predkladané na schválenie AS FPV najneskôr do jedného mesiaca po uzavretí 
univerzitného rozpočtu (a schválení správnou radou) resp. uzavretí univerzitnej správy 
o hospodárení. 
 
Predseda AS FPV UCM požiadal všetkých prítomných, aby mu pripomienky a návrhy pre 
list vedeniu fakulty boli zaslané emailom pre skoncipovanie prvotnej verzie listu. Na základe 
zaslaných pripomienok by bolo zvolané neverejné zasadnutie senátu, kde by vznikla 
oficiálna verzia dokumentu. Účelom dokumentu je zlepšenie spolupráce medzi vedením 
fakulty a Akademickým senátom fakulty. 
 
Podpredsedníčka AS FPV UCM poďakovala organizátorom Beánie za zorganizovanie akcie 
na vysokej úrovni. 

 
 
 
Predseda AS FPV UCM ukončil zasadnutie a poďakoval sa všetkým za účasť a spoluprácu počas 
celého roka v AS FPV UCM. Ďalej všetkým prítomným poprial príjemné prežite Vianočných 
sviatkov a šťastný Nový rok. 
 
 
V Trnave dňa 13.12.2010 
 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 
Overil: Ing. Ladislav Izakovič 


