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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 01. 03. 2011 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Prerokovávanie materiálov – Výročná správa  o činnosti AS FPV UCM  za rok 2010   
3. Príprava volieb dekana 
4. Rozličné 

 
Predseda AS FPV UCM privítal na zasadaní AS členov.  
 

1. Z ostatného zasadania AS FPV UCM boli splnené všetky uznesenia 
2. Predseda AS FPV UCM prostredníctvom elektronickej pošty  predložil členom senátu návrh 

Výročnej správy o činnosti AS FPV UCM za rok 2010 a zároveň vyzval všetkých členov senátu  
o predloženie pripomienok k danému návrhu. Do zasadania senátu neboli zaslané žiadne 
pripomienky. Predseda senátu otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Keďže k materiálu neboli 
žiadne pripomienky, predseda senátu dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za Výročnú správu o činnosti AS FPV UCM za rok 2010  
nasledujúcim počtom hlasov: 
 ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.1: AS FPV UCM schválil Výročnú správu o činnosti AS FP UCM za rok 2010 
a ukladá predsedovi AS zverejniť Výročnú správu na verejne prístupnom mieste vrátane 
pracoviska v Špačinciach a na internetovej stránke FPV UCM  
 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: 15.03.2011 

     
3. V súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím dekana FPV UCM – 31.08.2011, je potrebné 

vypracovať harmonogram volieb dekana a Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana. 
Spôsob voľby kandidáta na dekan upravuje § 13 Štatútu Fakulty prírodných vied. V spolupráci 
s právnikom UCM je potrebné vypracovať volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana, 
v ktorom sa musí zohľadniť zmenený počet členov senátu.  
Mocák v diskusii upozornil, že je potrebné vypracovať volebný poriadok tak, aby nedošlo 
k patovej situácii kedy by dekan nebol zvolený.  
AS FPV UCM navrhol nasledovný harmonogram voľby kandidáta na dekan: 

− do 08.04.2011 zverejnenie termínu volieb  
− do 18.04.2011 predkladanie písomných návrhov na kandidátov členmi akademickej obce 

spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta predsedovi AS FPV UCM  
− 03.05.2011 predstavenie kandidátov akademickej obci 
− 10.05.2011 voľba dekana 
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Členovia AS FPV UCM súhlasili s preloženým harmonogramom voľby kandidáta na dekan. 
 
Uznesenie 3.1:  AS FPV UCM ukladá podpredsedníčke senátu v spolupráci s právnikom univerzity 
vypracovať Volebný poriadok pre voľbu dekana na FPV UCM            

 
Zodpovedná: podpredsedníčka AS FPV UCM Termín: 14. 03.2011 

 
Uznesenie 3.2: AS FPV UCM ukladá predsedovi AS zabezpečiť zverejnenie oznamu pre voľbu 
kandidáta na dekana FPV na informačnej tabuli v budove na Nám. J. Herdu 2,  vývesných tabuliach 
na 3. poschodí tejto budovy, na pracovisku v Špačinciach a na www stránke FPV UCM 

 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: 05.04.2011 

   
Uznesenie 3.3: AS FPV UCM ukladá predsedovi AS FPV UCM zabezpečiť primeranú miestnosť na 
predstavovanie kandidátov na dekana 

 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: 19.04.2011 
 

 
4. Predseda senátu informoval o stave akreditácie študijného programu Informatika, ktorý nebol 

prerokovaný na ostatnom zasadaní Akreditačnej komisie, konanej v dňoch 23.- 25. 02. 2011. 
Podľa informácií obe predkladané žiadosti o akreditáciu existujúceho študijného programu 
Informatika a novo koncipovaného programu Aplikovaná informatika budú prerokovávané na 
aprílovom zasadaní Akreditačnej komisie. Tento stav umožňuje realizovať štátne skúšky podľa 
harmonogramu a v prípade  získania akreditácie je možné buď pokračovanie štúdia podľa 
súčasného študijného programu alebo plynulý prechod na študijný program Aplikovaná 
informatika.  
Tajomník fakulty informoval o rozmiestnení notebookov a dataprojektorov získaných v rámci 
OPVaV 5.1.01 a 5.1.02. Seminárne miestnosti budú zamykané a notebooky a ovládače budú 
u sekretárok a vydávané proti podpisu.  
Predseda AS informoval o liste od predsedníčky Študentskej rady VŠ, kde naša univerzita 
dlhodobo nemá svojich zástupcov. Funkčné obdobie ŠR VŠ je 2010-2012. Tento fakt bude 
prerokovávaný aj na zasadaní AS UCM.  Mocák navrhol, aby našu fakultu zastupovali PhD 
študenti prvého resp. druhého ročníka. Zástupcovia študentov AS FPV UCM majú tento návrh 
prerokovať a navrhnúť vhodných kandidátov.  
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť požiadala o spoluprácu pri informovaní študentov 
o potrebe vypĺňať anonymný Dotazník na hodnotenie predmetov študentmi. Výsledky  tohto 
dotazníka sú  súčasťou samohodnotiacej správy fakulty.  
Remenárová požiadala pedagógov Katedry aplikovanej informatiky o kontakt na študentov tohto 
študijného programu kvôli efektívnejšej spolupráci pri riešení problémov a presadzovaní 
požiadaviek  ale aj organizovaniu spoločných akcií.                

 
V Trnave dňa 04.03.2011 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísala: Ing. Ivana Pšenáková 
Overila: RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. 
 


