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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM 

zo dňa 13. 12. 2011 
 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program:  
 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie zo zasadania AS UCM 

3. Personálne zmeny v 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 

 

Predseda AS FPV UCM skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadaní AS 

FPV UCM sú splnené. 

 

 

2. Informácie zo zasadania AS UCM 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že ostatné zasadnutie AS UCM sa konalo 28.11.2011. 

AS UCM sa na zasadnutí zaoberal nasledovnými činnosťami: 

 Kooptovanie nových členov AS za fakulty a inštitúty. 

 Schválenie návrhu rektora na zriadenie novej fakulty: Fakulty sociálnych vied – AS 

návrh prijal. 

 AS UCM spoločne hlasoval o nasledujúcich návrhoch: o vzniku novej Fakulty 

sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zlúčenie Inštitútu 

sociálnych vied UCM a Fakulty sociálnych vied UCM, zrušenie Štatútu Inštitútu 

sociálnych vied UCM, schválenie Dodatku č. 2 Štatútu Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave podľa predloženého písomného návrhu obsahu dodatku, zmenu v 

Organizačnom poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podľa predloženého 

písomného návrhu obsahu zmeny vrátane zmeny v organizačnej štruktúre univerzity, 

a to v zmysle vopred predložených písomných návrhov – AS návrh prijal. 

 Kvestor univerzity podal ústnu informáciu o stave čerpania mzdových prostriedkov 

za obdobie I.–X. 2011. 
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 Tajomník senátu informoval členov senátu o priebežnom elektronickom hlasovaní 

medzi dvoma zasadnutiami AS: 

o AS UCM dňa 7.7.2011 elektronicky schválil žiadosť riaditeľa ISV, PhDr. 

Horvátha na odsúhlasenie podmienok pre prijímacie konanie dvoch novo 

akreditovaných študijných programov Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej 

správe a Európske štúdiá. 

o AS UCM dňa 17.9.2011 elektronicky schválil žiadosť rektora UCM na 

odsúhlasenie nových študijných programov: Slovenský jazyk a literatúra, 

Fyzioterapia, Politológia, Verejná správa, Európske štúdie, Sociálne služby a 

Poradenstvo vo verejnej správe. 

o AS UCM dňa 3.11.2011 elektronicky schválil novelu organizačnej smernice o 

školnom a poplatkoch. Smernica bude po podpise rektora univerzity a predsedu 

AS uložená na Referáte kontroly a sťažností univerzity a u právnika univerzity a 

v elektronickej podobe bude zverejnená na internetovej stránke UCM. 

o AS UCM dňa 3.11.2011 elektronicky schválil navrhované zmeny v študijných 

programoch IFBLR. 

o AS UCM dňa 3.11.2011 elektronicky schválil dodatočné 2. kolo prijímacieho 

konania na IFBLR. 

 Rektor UCM informoval o obsahu zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. 

 Prorektorka Dr. Valentovičová informovala o stave akreditácie univerzity, písomný 

materiál bol včas zaslaný všetkým členom AS. 

 Kvestor UCM stručne poinformoval o stave príprav na nový rozpočet, o 

pravdepodobnej podobe metodiky čerpania dotácií MŠ SR. 

 Študent Brník informoval členov AS o pripravovanom vzniku univerzitného divadla. 

 Prorektor Klus informoval o novom usporiadaní web stránky univerzity a požiadal 

všetkých o spoluprácu, zaslanie pripomienok k jej zloženiu a obsahu. 

 Dr. Lenč informoval o ponuke hokejbalového mužstva pôsobiť pod hlavičkou 

univerzity. 

 Študent Lakatoš požiadal AS o možnosť vybaviť budovu v Jame o kávomat a 

možnosť inštalácie internetovej siete. 

 

 

3. Personálne zmeny v AS FPV UCM 

 

Predseda AS FPV UCM informoval, že na predchádzajúcom zasadaní AS FPV UCM bola 

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. Akademickým senátom FPV UCM na návrh dekana fakulty 

schválená ako prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Vzhľadom na to, že Dr. 

Vranovičová bola členom AS FPV a podľa Zákona 131/2002 Z.z. § 26 ods. 3 je funkcia 

člena Akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou prodekana, podľa Zákona 

131/2002 Z.z. § 26 ods. 6 písm. b) Dr. Vranovičovej zaniklo členstvo v Akademickom senáte 

vymenovaním do funkcie prodekana. 

 

Na základe výsledku volieb do AS FPV z 3.12.2008 sa novým členom AS FPV UCM stáva 

prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc. 
 

Predseda AS FPV UCM ďalej informoval, že študentka Martina Borženská úspešne 

absolvovala štúdium na FPV UCM, čím sa jej skončilo členstvo v AS FPV UCM. 

Na základe výsledku volieb do študentskej časti AS FPV z 1.12.2010 sa novým členom AS 

FPV UCM stáva Erik Krošlák. 
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AS FPV UCM kooptoval nových členov a predseda AS FPV im zaželal veľa pracovného 

entuziazmu. 

 

 

4. Prerokovávanie a schvaľovanie materiálov 

 

Návrh na členov disciplinárnej komisie 

 

Prodekanka Dr. Vranovičová predložila Akademickému senátu FPV návrh na zloženie 

disciplinárnej komisie nasledovne: 

 

Návrh na členov DK za zamestnaneckú akademickú obec: 

 RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

predseda komisie, 

 Ing. Peter Sivák – tajomník FPV, člen komisie. 

  

Návrh na členov DK za študentskú akademickú obec: 

 Silvia Horváthová – študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia Biotechnológie, 

 Alexandra Vanková – študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia Environmentálna 

chémia a remediačné technológie, 

 Andrea Nemlahová – študentka 1. ročníka magisterského štúdia Aplikovaná chémia 

a biochémia. 

 

Dr. Vranovičová doplnila, že predchádzajúcim členom DK za študentskú akademickú obec 

skončilo členstvo v DK alebo ukončili štúdium. 

 

Z diskusie: 

 

Ing. Šimon: Na základe akého kľúča boli navrhnutí študenti do DK za študentskú 

akademickú obec? 

 

Dr. Vranovičová: Na základe návrhov vedúcich katedier za jednotlivé študijné odbory. 

 

Mgr. Horal: Sú navrhnutí študenti dostatočne oboznámení s právami a povinnosťami 

študentov? 

 

Dr. Vranovičová: Študentom boli / budú poskytnuté materiály, disciplinárna komisia pracuje 

podľa zákona. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali za odtajenie hlasovania o návrhu na zloženie disciplinárnej 

komisie nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali o návrhu prodekanky Dr. Vranovičovej na zloženie 

disciplinárnej komisie nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 4.1: AS FPV UCM schválil návrh prodekanky na zloženie disciplinárnej komisie: 

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., Ing. Peter Sivák (obidvaja za zamestnaneckú časť), Silvia 

Horváthová, Alexandra Vanková a Andrea Nemlahová (všetci traja za študentskú časť). 

 

 

Vyhodnotenie III. Medzinárodnej konferencie APV 2011 

 

Ing. Sivák skonštatoval, že rozpočet konferencie bol vyrovnaný, v časti príjmov sú dve 

položky, v časti výdavky sú uvedené 3 faktúry. Všetky doklady týkajúce sa príjmov 

a výdavkov sú k dispozícii na dekanáte FPV. Zostatok z predchádzajúcej a aktuálnej 

konferencie zostal na účte konferencie. Všetky faktúry sú uhradené, kópie dokumentov sú 

u tajomníka FPV. Tlač zborníka bola financovaná z iných zdrojov. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom vyhodnotení III. Medzinárodnej 

konferencie APV 2011 nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.2: AS FPV UCM schválil dokument Vyhodnotenie III. Medzinárodnej 

konferencie APV 2011. 

 

 

Výročná správa o hospodárení Fakulty prírodných vied za rok 2010 

 

Predseda AS FPV UCM vyjadril nespokojnosť s neskorým predkladaním materiálu. Výročná 

správa môže byť schvaľovaná začiatkom roka na prvom zasadnutí AS FPV UCM v novom 

kalendárnom roku. Predseda AS FPV UCM požiadal vedenie fakulty, aby najbližšia výročná 

správa bola predložená najneskôr v marci budúceho roka. 

 

Ing. Sivák sa ospravedlnil za neskoré predloženie materiálu. Prisľúbil, že po účtovnom 

uzatvorení roka 2011 bude ihneď pripravovať výročnú správu. 

 

Predseda AS FPV UCM upozornil na chybu v zostatku za prijímacie konanie v časti 

mimorozpočtových prostriedkov. 

 

Členovia AS FPV UCM upozornili na ďalšie drobné chyby v správe. V rámci diskusie bola 

prediskutovávaná možnosť zakúpenia tlakových fliaš miesto ich dlhodobého prenájmu. 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej Výročnej správe o hospodárení Fakulty 

prírodných vied za rok 2010 nasledovne: 

 

 ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.3: AS FPV UCM schválil dokument Výročná správa o hospodárení Fakulty 

prírodných vied za rok 2010 s pripomienkami. AS poveruje tajomníka FPV predložiť 

upravenú Výročnú správu o hospodárení. 

 

Zodpovedný: tajomník FPV UCM Termín: čo najskôr 
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Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied za rok 2011 

 

Predseda AS FPV UCM vyjadril nespokojnosť s neskorým predkladaním materiálu, materiál 

mohol byť predkladaný na 1. zasadaní nového akademického roka, nakoľko bol rozpočet 

UCM Správnou radou schválený ešte v akademickom roku 2010/2011. 

 

Ing. Sivák informoval, že mzdové prostriedky boli pridelené transferom z rektorátu až 

v septembri. Ďalej informoval, že sa pripravujú podklady pre nasledujúci rozpočet UCM, čo 

by mohlo mať pozitívny vplyv na skoršie predkladanie návrhov rozpočtov (UCM aj 

jednotlivých fakúlt). 

 

Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom Návrhu rozpočtu Fakulty prírodných vied 

za rok 2011 nasledovne: 

 

 ZA: 10 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.4: AS FPV UCM schválil dokument Návrh rozpočtu Fakulty prírodných vied za 

rok 2011. 

 

 

5. Rozličné 

 

Predseda AS FPV UCM požiadal študentskú časť AS FPV UCM, aby kontaktovali člena AS 

FPV UCM Mária Drobného ohľadom jeho dlhodobej neprítomnosti na zasadaniach AS FPV 

UCM. 

 

Predseda AS FPV UCM požiadal členov AS o zasielanie pripomienok k novej web stránke 

AS FPV UCM (http://as.fpv.ucm.sk/). 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

V Trnave dňa 13.12.2011 

 

 

 

Mgr. Stanislav Horal 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísal: Mgr. Stanislav Horal 

Overila: Ing. Jana Jurinová 


