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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 
zo dňa 15. 3. 2011 

 
 
 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 
2. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 
3. Príprava volieb dekana FPV 
4. Rozličné 

 
 
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 z ostatného zasadnutia AS FPV UCM zo dňa 
1.3.2011 zostávajú v platnosti uznesenia č. 3.2 a 3.3 týkajúce sa príprav volieb dekana FPV. 

 
 
2. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 
Volebný poriadok pre voľbu dekana na Fakulte prírodných vied 
 
Predseda AS FPV UCM informoval, že návrh volebného poriadku bol pripravený 
v spolupráci s právnikom univerzity. Materiál bol zaslaný členom Akademického senátu 
spolu s pripomienkami niektorých členov AS FPV. 
 
Podpredsedníčka AS FPV UCM doplnila, že pri príprave volebného poriadku sa vychádzalo 
z platného Štatútu FPV UCM a Volebného poriadku pre voľbu rektora na UCM. 
 
V diskusii k predloženému materiálu navrhli členovia AS FPV nasledovné úpravy volebného 
poriadku: 

1. Do § 1 ods. 1 sa dopĺňa text „od dátumu určenia termínu volieb“ za text „do 7 dní pred 
akademickou obcou FPV“. 

2. V § 1 ods. 3 sa: 
a) vypúšťa text „z radov profesorov a docentov“, 
b) mení text „§ 13 písmeno b)“ na „§ 13 ods. 1 písm. b)“, 
c) dopĺňa slovo „písomný“ pred text „súhlas kandidáta“, 
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d) dopĺňa text „a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok uvedených v § 1 ods. 4 
tohto vnútorného predpisu“ za text „s prijatím kandidatúry“. 

3. Do § 2 ods. 1 sa dopĺňa text „minimálne trojčlenná“ za text „na dekana riadi“. 
4. V § 2 ods. 5 sa: 

a) text „AS UCM“ nahrádza textom „AS FPV“ – na dvoch miestach, 
b) text „len jeden“ nahrádza textom „práve jeden“. 

5. V § 2 ods. 6 sa text „t.j.“ nahrádza textom „napr.“. 
6. V § 2 ods. 7 sa text „t.j. minimálne 9“ nahrádza textom „napr. minimálne 9 zo 16 

členov senátu“. 
7. Do § 2 ods. 10 sa dopĺňa text „ods. 1 a na zvolenie kandidáta na dekana je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov senátu“ za text „§ 1“. 
 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie predkladaného dokumentu s pripomienkami 
nasledovne: 
 
 ZA: 13 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 1 
 
Uznesenie 2.1: AS FPV UCM schválil dokument Volebný poriadok pre voľbu dekana na 
Fakulte prírodných vied s pripomienkami. 
 
 
Zmena Štatútu FPV UCM v Trnave 
 
Na základe diskusie na zasadnutí Kolégia dekana dňa 15.3.2011, dekan FPV na zasadnutí AS 
FPV UCM predložil list so žiadosťou o doplnenie textu „spravidla“ v Štatúte FPV UCM 
v Trnave zo dňa 19.11.2008, v § 13 ods. 1 písm. b. Navrhované znenie by bolo nasledovné: 
„Písomné návrhy na kandidátov na dekana spravidla z radov profesorov a docentov môžu 
predsedovi AS FPV podávať členovia akademickej obce.“ 
 
Dekan FPV sa vyslovil, že kolégium dekana je toho názoru, že doplnením slova „spravidla“ 
sa rozšíri možnosť výberu kandidátov. 
 
Podpredsedníčka FPV UCM vyslovila názor, že vzhľadom na platnosť Štatútu FPV z roku 
2008 a viacero noviel vysokoškolského zákona od tohto roku, bude potrebné Štatút upraviť 
vo viacerých bodoch a úpravy konzultovať s právnikom UCM. Úpravu Štatútu vidí ako 
dlhšie trvajúci proces. Ing. Pšenáková ďalej informovala, že otázka vsunutia slova 
„spravidla“ do Štatútu UCM bola rovnako otvorená pred voľbami rektora v roku 2010, ale 
vzhľadom na možnú účelovosť tejto zmeny nebola v konečnom dôsledku táto zmena 
Akademickým senátom UCM odsúhlasená. AS UCM sa touto zmenou znova zaoberal až po 
voľbách rektora. 
 
Dr. Horník uviedol, že všetky prírodovedecké fakulty slovenských univerzít a taktiež 
technicky zamerané fakulty majú na mieste dekana vždy osobu s vedecko-pedagogickou 
hodnosťou minimálne docent. 
 
Dekan FPV skonštatoval, že v súčasnosti je na FPV malý výber potencionálnych kandidátov 
na dekana z radov docentov a profesorov. 
 
Ing. Šimon uviedol, že dekan je manažérska funkcia a preto podľa neho nie je nevyhnutné, 
aby dekan bol z radov docentov a profesorov. 
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Dr. Horník uviedol, že podľa jeho názoru je manažérskou osobou fakulty tajomník fakulty 
a osoba dekana je reprezentatívnou osobou, uznávanou vedeckou komunitou, ktorá bude 
rovnocenným partnerom pre iných dekanov z podobne zameraných fakúlt – osoba s vysokou 
vedecko-pedagogickou hodnosťou. 
Členovia AS FPV UCM hlasovali tajným hlasovaním za zmenu Štatútu FPV UCM v Trnave 
zo dňa 19.11.2008 v § 13 ods. 1 písm. b nasledovne: 

 
ZA: 5 PROTI: 10 ZDŽAL SA: 0 
 
Rozdaných bolo 15 hlasovacích lístkov, všetky hlasovacie lístky boli platné. 
 
Uznesenie 2.2: AS FPV UCM neschválil zmenu Štatútu FPV UCM v Trnave zo dňa 
19.11.2008 v § 13 ods. 1 písm. b. 
 

 
3. Príprava volieb dekana FPV 
 

Predseda AS FPV UCM informoval, že pôvodne navrhnutý termín predstavenia kandidátov 
dňa 3.5.2011 koliduje s promóciami študentov informatiky. 
 
Akademický senát FPV navrhol zmenu termínu predstavenia kandidátov na dekana na 
4.5.2011. Predstavenie kandidátov by sa malo konať v popoludňajších hodinách. 
 
Členovia AS FPV UCM súhlasili s nasledovným harmonogramom volieb: 
 

• do 8.4.2011 zverejnenie termínu volieb, 
• do 18.4.2011 predkladanie písomných návrhov na kandidátov členmi akademickej 

obce spolu s písomným súhlasom a čestným vyhlásením navrhovaného kandidáta 
predsedovi AS FPV UCM, 

• 4.5.2011 – predstavenie kandidátov akademickej obci, 
• 10.5.2011 – voľba dekana. 

 
Členovia AS FPV UCM navrhli volebnú komisiu pre voľbu dekana FPV nasledovne: 
 

• RNDr. Miroslav Horník, PhD. zamestnanecká časť 
• Ing. Milan Gudába zamestnanecká časť 
• RNDr. Lucia Remenárová študentská časť 
 
• RNDr. Viera Mrázová, PhD. zamestnanecká časť, náhradníčka 
• Ing. Róbert Halenár, PhD. zamestnanecká časť, náhradník 
• Mário Drobný študentská časť, náhradník 

 
Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie členov volebnej komisie pre voľbu dekana 
FPV UCM v Trnave nasledovne: 
 
 ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil členov volebnej komisie v zložení: RNDr. Miroslav 
Horník, PhD., Ing. Milan Gudába, a RNDr. Lucia Remenárová. Ako náhradníkov AS FPV 
UCM schválil RNDr. Vieru Mrázovú, PhD., Ing. Róberta Halenára, PhD. a Mária Drobného. 
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4. Rozličné 
 
Študentská časť AS FPV UCM navrhla nasledovných študentov do Študentskej rady 
vysokých škôl: 
 

Mgr. Jozef Uhrovčík - 1. ročník, III. stupeň VŠ štúdia 
Mgr. Katarína Boronovová - 2. ročník, III. stupeň VŠ štúdia 

 
Uznesenie 4.1: AS FPV UCM ukladá predsedovi AS FPV nahlásiť navrhnutých študentov 
predsedovi alebo tajomníkovi AS UCM. 
 
Zodpovedný: predseda AS FPV UCM Termín: na najbližšom zasadnutí AS UCM 
 
 
Dr. Remenárová informovala, že sa zúčastnila stretnutia ohľadne pripravovaných osláv 15. 
výročia UCM. Pri tejto príležitosti bude vhodné zorganizovať kultúrne akcie, koncerty, 
majálesy a i. Požiadala zamestnaneckú časť o rozšírenie týchto informácií medzi študentami. 
 
Prof. Mocák navrhol, aby táto myšlienka bola zaradená do programu na niektorom z blízkych 
zasadnutí. Ďalej navrhol, aby k plánovanému programu boli zo strany študentov predložené 
tipy na akcie. 
 
Dr. Remenárová ďalej informovala, že ku koncu apríla je nutné predložiť približný kalendár 
akcií. 
 
Predseda AS FPV UCM navrhol, aby zástupcovia študentskej časti AS FPV vytvorili 
jednoduchý prospekt s podrobnejšími informáciami, tipmi na akcie a kontaktami na 
organizačný výbor. Takýto materiál môže byť zverejnený na nástenkách na chodbách 
a taktiež predaný priamo študentom. Ďalej požiadal, aby mu bol tento materiál poslaný na 
jeho emailovú adresu. 

 
 
 
Predseda AS FPV UCM ukončil zasadnutie, poďakoval sa všetkým za účasť a spoluprácu. 
 
 
 
V Trnave dňa 15.3.2011 
 
 
 

Mgr. Stanislav Horal 
predseda AS FPV UCM 

 
 
Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 
Overila: Ing. Ivana Pšenáková 


