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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 

zo dňa 25. 5. 2011 
 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM) 

2. Informácie zo zasadnutia AS UCM  (predseda / podpredsedníčka AS FPV) 

3. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

4. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 

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 

 

Predseda AS FPV UCM skonštatoval, že zo zasadnutia AS FPV UCM dňa 1.3.2011 boli 

splnené uznesenia č. 3.2 a 3.3. Zo zasadania AS FPV UCM dňa 15.3.2011 bolo splnené 

uznesenie č. 4.1. V súčasnosti sú všetky uznesenia splnené. 

 

Predseda AS FPV UCM ďalej informoval o výsledkoch hlasovania per rollam zo dňa 

7.4.2011 a 15.4.2011: 

 

Dňa 7.4.2011 AS FPV UCM korešpondenčne schvaľoval zmenu termínu podávania 

prihlášok na štúdium na 3. júna 2011. „Za“ bolo 15 členov AS, „proti“ bolo 0 členov AS, 

hlasovania sa nezdržal žiadny člen AS. 

 

Dňa 15.4.2011 AS FPV UCM korešpondenčne schvaľoval vyhlásenie termínu podávania 

prihlášok na štúdium na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave na študijný program 

Aplikovaná chémia a biochémia. „Za“ bolo 14 členov AS, „proti“ bolo 0 členov AS, 

hlasovania sa nezdržal žiadny člen AS. 

 

 

2. Informácie zo zasadnutia AS UCM 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že ostatné zasadnutie AS UCM sa konalo 29.3.2011. 

AS UCM sa na zasadnutí zaoberal nasledovnými činnosťami: 
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 Kooptovanie nových členov AS – návrhy predložili predsedovia AS fakúlt. Namiesto 

končiacich študentov FPV (D. Neuschl,  J. Brodeková) boli senátom FPV navrhnutí na  

kooptovanie do študentskej časti univerzitného senátu RNDr. Lucia Remenárová a 

Mário Drobný. AS zobral na vedomie. 

 Schválenie rozpočtu univerzity na rok 2011 – AS návrh prijal. 

 Schválenie návrhu nových členov Správnej rady UCM. 

o V mene zamestnaneckej časti senátu bol zamestnaneckou časťou AS navrhnutý na 

funkciu člena Správnej rady  doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. 

o V mene študentskej časti senátu bola študentskou časťou AS na funkciu člena 

Správnej rady  navrhnutá RNDr. Lucia Remenárová. 

o Rektor univerzity navrhol AS na vymenovanie za členku Správnej rady Ing. 

Gabrielu Galbavú na funkciu člena navrhnutého rektorom so súhlasom AS. 

o AS schválil všetky tri návrhy. 

 Schválenie návrhu rektora na novú prorektorku. Rektor UCM v zmysle § 10, ods. 10 a § 

9, ods. 1, písm. d) zákona o vysokých školách predložil písomný návrh na vymenovanie 

prof. MUDr. Kovářovej CSc. za prorektorku pre rozvoj a sociálne veci. AS návrh prijal. 

 Schválenie zmeny názvu Inštitútu ISPV. Návrh nového názov je: Inštitút sociálnych 

vied. AS návrh prijal. 

 Schvaľovanie interných predpisov: 

o Dodatok č. 1 Štatútu UCM – AS návrh schválil. 

o Organizačný poriadok UCM – AS návrh schválil. 

 Informácie o elektronickom hlasovaní senátu: 

o AS UCM schválil odpísanie pohľadávky spoločnosti SAMPRA s.r.o. vo výške  

995,82 €. 

o AS UCM schválil odpísanie pohľadávky spoločnosti GROW a.s. vo výške 

3 633,84 €. 

o AS UCM schválil návrh zmeny vnútorného predpisu „Zásady udeľovania čestného 

titulu profesor emeritus“. 

 Výpožička nehnuteľnej veci vo vlastníctve UCM – miestnosti č. S 10 a S 14b 

nachádzajúcich sa v suteréne budovy na nám. J. Herdu pre folklórny súbor FF, ktorý sa 

zlúčením s folklórnym súborom Trnafčan rozšíril. 

 Schvaľovanie nových študijných programov inštitútov: Sociálne služby a poradenstvo 

(ISV), Politická komunikácia (ISV), Európske štúdie (ISV) a Verejné zdravotníctvo 

(IFBLR). 

 AS sa zaoberal otázkou možného zakupovania stravných lístkov a studených jedál  cez 

študentské karty. 

 AS sa zaoberal požiadavkou na zakúpenie stoličiek alebo lavíc na sedenie na chodbách, 

hlavne v Špačinciach. 

 Odporúčanie študentov do Študentskej rady VŠ, za FPV: Mgr. Uhrovčík a Mgr. 

Boronová; za FF Mgr. Poltáková, za IFBLR Sliviak. AS zobral na vedomie. 

 AS zobral na vedomie majetkové priznanie rektora. 

 

 

3. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 

Zmena študijného programu 

 

Katedra chémie požiadala o nasledovné zmeny v študijnom programe II. stupňa 

vysokoškolského štúdia Aplikovaná chémia a biochémia na akademický rok 2011/2012: 
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 presunúť predmet Fyzikálna organická chémia (rozsah 2/2) z letného do zimného 

semestra, 

 presunúť predmet Xenobiochémia (rozsah 3/0) zo zimného do letného semestra. 

 

Zdôvodnenie zmeny: Zmena je potrebná z dôvodu prestupu študentov 2. ročníka II. stupňa 

študijného programu Aplikovaná chémia a biotechnológie na novoakreditovaný študijný 

program Aplikovaná chémia a biochémia a bude platiť iba pre akademický rok 2011/2012. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie predkladaného dokumentu nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 3.1: AS FPV UCM schválil zmeny v študijnom programe II. stupňa 

vysokoškolského štúdia Aplikovaná chémia a biochémia na akademický rok 2011/2012. 

 

 

Návrh na novú organizačnú štruktúru FPV 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že súčasná dekanátom FPV predkladaná organizačná 

štruktúra je novou verziou organizačnej štruktúry, ktorá vznikla po odoslaných 

pripomienkach členov AS FPV dekanátu FPV. Dekanát FPV na zasadnutie AS FPV 

predložil k pripomienkam nasledovné vysvetlenie: 

 

1. Názov Katedry bol opravený na ,,Katedru ekochémie a rádioekológie“.  

2. Na FPV sú v súčasnosti zamestnané štyri sekretárky. Piate miesto v organizačnej 

štruktúre nie je a v najbližšej budúcnosti nebude obsadené. 

3. Štruktúra KAI z Oddelenia aplikovanej matematiky a Oddelenia informatiky bolo 

opravené. 

4. Sekretárky v štruktúre Špačince (KBT, KCH, KER) sú organizačne podriadené obidve 

všetkým vedúcim katedier. Sekretárka na sekretariáte dekana vybavuje celú agendu 

dekanátu a všetky cestovné príkazy na FPV v systéme SAP. Sekretárka pre prodekanov a 

tajomníka v súčasnosti vybavuje celú agendu aj pre KAI a KAJ a participuje na edičných 

prácach časopisu JAMSI. 

5. V štruktúre na oddelení Informatiky je plánovaných 12 miest. V súčasnosti boli prijaté 

opatrenia na zníženie stavu na 10 pracovníkov. Ich úlohou bude zabezpečovať 

pedagogický plán na FPV pre všetky študijné programy a realizovať Vedu a výskum. 

Tieto aktivity vyplývajú aj z pracovnej náplne pracovníkov. 

 

Z diskusie: 

 

Dr. Mrázová: Aká je perspektíva možnosti vypracovania nového študijného programu KAI 

s jedným docentom na 10%? 

 

Doc. Hostin: Bez pomoci rektorátu sa situácia ohľadne KAI nebude dať na FPV 

svojpomocne riešiť. Najväčším problémom zostáva absencia študentov študijného programu 

Informatika. Na KAI treba hľadať medziodborové možnosti. 

 

Mgr. Horal: Rektor UCM odporúčal FPV „naštartovanie“ atraktívneho študijného programu. 

 

Ing. Pšenáková: Fakulta má šetriť, treba zdôvodniť a zvážiť nutnosť obsadenia miesta 

projektového manažéra. Tri sekretárky sú v súčasnosti úplne postačujúce. Prečo je pri 
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prodekanoch uvedená poznámka „neplatená funkcia“? Na základe predkladanej organizačnej 

štruktúry je možné dať výpovede navrhnutým zamestnancom v dôvodu zmien v organizačnej 

štruktúre, keď navyše niektoré miesta plánujú byť neobsadené? 

 

Mgr. Horal: Tajomník FPV informoval, že výpovede boli pripravované s právnikom UCM. 

 

Dr. Mrázová: Keď sa v minulosti prerokovávala organizačná štruktúra na AS UCM, tak 

senátori obdržali schému organizačnej štruktúry, ku každému pracovnému miestu bola 

uvedená pracovná náplň a informácia, či pracovné miesto je v súčasnosti obsadené a či je 

plánované byť obsadené alebo neobsadené. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za schválenie predkladaného dokumentu v súlade s §15 

Štatútu FPV UCM nasledovne: 

 

 ZA: 0 PROTI: 8 ZDRŽAL SA: 3 

 

Uznesenie 3.2: AS FPV UCM neschválil predkladanú Organizačnú štruktúru FPV UCM. 

Senát FPV UCM žiada predkladateľov o účasť na najbližšom zasadnutí AS FPV UCM 

a o osobné vysvetlenie sporných bodov v predkladanej organizačnej štruktúre. 

 

 

4. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že súčasný zástupca FPV v Rade vysokých škôl je 

Ing. Andrej Trnka, PhD. Na zasadnutie FPV UCM boli podané nasledovné návrhy na nového 

zástupcu FPV UCM v Rade VŠ: 

 

1. Ing. Andrej Trnka, PhD. (návrh KAI a KAJ) 

2. Ing. Eva Ürgeová, PhD.  (návrh KB) 

 

Akademický senát FPV si zvolil sčítaciu komisiu pre voľbu zástupcu FPV do Rady VŠ 

nasledovne: 

 

 RNDr. Miroslav Horník, PhD. 

 Ing. Milan Gudába 

 RNDr. Lucia Remenárová 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za zloženie sčítacej komisie nasledujúcim počtom hlasov: 

 

 ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2 

 

Členovia AS FPV UCM tajne volili zástupcu FPV UCM do Rady VŠ nasledovne: 

 

Odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, 10 hlasovacích lístkov bolo platných, 1 hlasovací 

lístok bol neplatný, 4 členovia AS FPV UCM sa zdržali hlasovania. 

 

Ing. Andrej Trnka, PhD. 3 platné hlasy 

Ing. Eva Ürgeová, PhD. 3 platné hlasy 
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Uznesenie 4.1: AS FPV UCM nezvolil zástupcu FPV do Rady vysokých škôl. Opakovaná 

voľba sa bude konať na najbližšom zasadnutí AS FPV UCM, pričom zoznam kandidátov do 

Rady VŠ môže byť doplnený. 

 

 

5. Rozličné 

 

V časti Rozličné nebol prezentovaný žiadny príspevok. 

 

 

 

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

 

 

 

V Trnave dňa 25.5.2011 

 

 

 

Mgr. Stanislav Horal 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 

Overila: Ing. Ivana Pšenáková   ??? 


