AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED

Zápisnica zo zasadnutia
AS FPV UCM zo dňa 13.5.2013

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Navrhovaný program zasadnutia AS FPV:
1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV);
2. Schválenie nového Štatútu FPV UCM (predseda AS FPV, dekan FPV);
3. Prerokovanie návrhu nových študijných programov (predseda AS FPV, dekan FPV
a garanti/spolugaranti študijných programov):
 študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia;
4. Rozličné
V úvode predseda AS FPV UCM privítal všetkých prítomných členov senátu, a poďakoval
im za účasť na zasadnutí AS FPV v počte zabezpečujúcom uznášania schopnosť senátu.
V úvode rokovania AS FPV predseda AS FPV vyzval členov AS FPV k schváleniu
overovateľa Zápisnice zo zasadnutia AS FPV UCM a zároveň navrhol za overovateľa Zápisnice
zo zasadnutia AS FPV dňa 13.5.2013 RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

AS FPV schválil RNDr. Miroslava Ondrejoviča za overovateľa Zápisnice zo zasadnutia AS
FPV zo dňa 13.5.2013.
Pred samotným rokovaním AS FPV podľa zaslaného Programu zasadnutia AS FPV (ďalej
len Program), predseda AS FPV podal návrh členom AS FPV pre zmenu vyššie uvedeného
a zaslaného Programu v zmysle posunutia poradia bodov rokovania, a to konkrétne presunu
prerokovania bodu č. 3 Návrhu nových študijných programov pred bod č. 2 Schvaľovanie Štatútu
FPV UCM. Ako uviedol, dôvodom je vytvorenie väčšieho časového priestoru pre pripomienkovanie
a schvaľovanie tak významného dokumentu, akým je Štatút FPV UCM. Taktiež vyzval všetkých
prítomných členov senátu o prípadné doplnenie navrhovaného Programu o ďalšie body resp.
ohľadom námietok voči uvedenému Programu. Následne vyzval členov senátu o schválenie
navrhovaného Programu zasadnutia AS FPV.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledku hlasovania Zasadnutie AS FPV pokračovalo v zmysle schváleného
Programu zasadnutia AS FPV.
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1. Kontrola uznesení
Uznesenia z ostatného zasadania AS FPV UCM boli splnené.
2. Prerokovanie návrhu nových študijných programov
Predseda AS FPV UCM poprosil dekana FPV o oboznámenie členov AS FPV so stratégiou
FPV ohľadom podania akreditačných spisov študijných programov ,,Aplikovaná biológia“ pre 2.
a 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Dekan FPV informoval členov AS FPV, že ide o podanie
nových akreditačných spisov, ktoré by mali podporiť existujúci študijný program ,Aplikovaná
biológia“ pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia a rozvoj FPV UCM smerom k zvyšovaniu počtu
denných študentov, a to aj v zmysle nových kritérií Akreditácie Vysokých škôl. Zároveň informoval
členov AS FPV o skutočnosti, že FPV prijala do svojich zamestnaneckých radov prof. RNDr. Annu
Preťovú, DrSc., ktorá by v uvedených dvoch akreditačných spisoch a študijných programoch
,,Aplikovaná biológia“ pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia mala pôsobiť ako garant. Následne
dekan FPV požiadal prítomného vedúceho Katedry biotechnológií, teda katedry, ktorá spomínané
akreditačné spisy pripravila, menovite prof. Ing. Jozefa Timku, DrSc., ako aj spolugaranta
doc. RNDr. Jána Kraica, PhD., o stručné podanie základných informácií k uvedeným navrhovaným
programom. Prof. Timko najmä zdôraznil, že existencia a rozvoj biologicky zameraných programov
na FPV UCM zvýši počet záujemcov o štúdium na Fakulte a podporí aj vedecko-výskumnú činnosť
FPV. Taktiež upozornil na fakt, že rozvoj uvedených programov je podmienený zvyšovaním počtu
novovymenovaných docentov z radov zamestnancov FPV. V tomto smere sa na Katedre
biotechnológií očakáva v blízkej dobe ukončenie habilitačných konaní u Ing. Horváthovej,
Ing. Godányho a RNDr. Ondrejoviča. Pred samotným hlasovaním o navrhovaných študijných
programoch, predseda AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok.
RNDr. Mrázová – upozornila, že v študijnom pláne navrhovaného študijného programu
,,Aplikovaná biológia“ pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia chýbajú v prípade štátnicových
predmetov pridelené počty kreditov, ktoré podľa najnovších legislatívnych zmien musia byť
zahrnuté v celkovo dosiahnuteľnom počte kreditov potrebných pre úspešné ukončenie štúdia.
Prof. Timko – poďakoval za pripomienku a sľúbil, že tento nedostatok sa v akreditačnom
spise odstráni.
Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV o verejné hlasovanie o podpore
predložených návrhov akreditačných spisov študijných programov samostatne.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu magisterského študijného
programu ,,Aplikovaná biológia“ nasledovne:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie 2.1: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu navrhovaného magisterského
študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pri jeho prerokovaní na Vedeckej rade FPV UCM.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu doktorandského študijného
programu ,,Aplikovaná biológia“ nasledovne:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie 2.2: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu navrhovaného doktorandského
študijného programu ,,Aplikovaná biológia“ pri jeho prerokovanie na Vedeckej rade FPV UCM.
3. Schválenie nového Štatútu FPV UCM
V rámci uvedeného bodu programu predseda AS FPV informoval členov AS FPV, že
pred prípravou a samotným schvaľovaním Štatútu FPV UCM bolo nutné uskutočniť na univerzitnej
úrovni schválenie Štatútu UCM na zasadnutí AS UCM a jeho zaregistrovanie na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Taktiež zdôraznil, že ide o schvaľovanie nového Štatútu FPV
AS FPV UCM
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UCM v zmysle novely Zákona o Vysokých školách, pričom platnosť starého Štatútu FPV UCM
zaniká dňom schválenia nového Štatútu. Následne predseda AS FPV požiadal dekana FPV, ako
predkladateľa návrhu Štatútu FPV UCM, o stručné vyjadrenie sa k predkladanému návrhu Štatútu.
Dekan FPV v prvom rade poďakoval predsedovi AS FPV za významné spolupodieľanie sa
na tvorbe a príprave návrhu Štatútu FPV UCM, a zdôraznil dôležitosť schvaľovania a schválenia
tak významného dokumentu, akým je Štatút FPV UCM.
Pred samotným hlasovaním o schválení návrhu Štatútu FPV UCM, predseda AS FPV
vyzval členov senátu k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok.
RNDr. Vranovičová – navrhla upraviť znenie bodu 3 v § 32, kde chýba jednoznačné
definovanie ocenenia.
RNDr. Mrázová – upozornila na výskyt preklepov a chýbajúcich alebo nadbytočných čiarok
v texte.
RNDr. Ondrejovič – odovzdal predsedovi AS FPV v elektronickej verzii dokument
zaslaného návrhu Štatútu FPV UCM s vyznačenými pripomienkami, úpravami a chybami. Napr.:
§ 1 bod 3 – vymeniť „Názov vysokej školy“ za „Názov fakulty“; § 15 bod 2 – premiestniť
„technických pracovníkov“ z písmena a) do samostatného písmena d); § 31 bod 3 písmeno a)
doplniť o promócie pri udeľovaní titulu RNDr.
RNDr. Mrázová – podala návrh na vypustenie formulácie „ostatní zamestnanci, ktorí majú
ukončené vysokoškolské vzdelanie“ v § 4 Akademická obec FPV UCM a v bode 2.
Predseda AS FPV vyzval členov senátu o hlasovanie v zmysle vypustenia formulácie
„ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie“ v § 4 Akademická obec FPV
UCM, konkrétne v bode 2, a schválenie uvedeného bodu 2 v znení „Akademickú obec fakulty tvoria
vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, ktorí sú s FPV UCM v pracovnom pomere
na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na študijných
programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).“
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu znenia § 4 Akademická obec
FPV UCM bodu 2:
ZA:

11

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 2

AS FPV schválil zmenu v návrhu Štatútu FPV UCM, konkrétne v znení § 4 Akademická
obec FPV UCM bodu 2.
Ing. Jurinová – položila otázku, či sa budú meniť aj iné dokumenty FPV, ako je
Organizačný poriadok FPV UCM, Rokovací poriadok AS FPV UCM a iné.
Predseda AS FPV – oznámil členom senátu, že spomínané dokumenty sa budú v blízkej
dobe taktiež upravovať a meniť v zmysle legislatívnych zmien.
Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV o schválenie znenia navrhovaného
Štatútu FPV UCM s uvedenými pripomienkami.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu Štatútu FPV UCM
s pripomienkami nasledovne:
ZA:

13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie 3.1: AS FPV schválil návrh Štatútu FPV UCM s pripomienkami a zároveň
predsedovi AS FPV uložil úlohu dopracovať znenie Štatútu FPV UCM v zmysle vyššie uvedených
pripomienok do najbližšieho Zasadnutia AS UCM, kedy by sa mal Štatút FPV schváliť
na univerzitnej úrovni.
4. Rozličné
Predseda AS FPV ešte pred výzvou k členom senátu a prítomným zamestnancom FPV
UCM o predkladanie návrhov, pripomienok a diskusiu v rámci bodu Rozličné informoval, že
AS FPV UCM
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najbližšie stretnutie AS FPV je plánované v polovici júna 2013. Dekan FPV upozornil členov AS
FPV a prítomných, že v polovici júna (pravdepodobne 18.6.2013) sa uskutoční stretnutie
Akademickej obce FPV (ďalej len „AO“). V zmysle uvedených informácií padol všeobecný návrh,
aby sa spomínané stretnutie AO a Zasadnutie AS FPV konali v ten istý deň.
RNDr. Vranovičová – informovala členov AS FPV, že pre najbližšie zasadnutie AS FPV
pripraví á podá návrh na schválenie dokument „Pravidlá prijímacieho konania a podmienky
pre prijatie k štúdiu v študijných programoch 1. a 2. stupňa na FPV UCM v Trnave v akademickom
roku 2014/2015“. Taktiež v zmysle § 9 schváleného Štatútu FPV UCM dala návrh na zvolenie
zástupcu do Disciplinárnej komisie FPV UCM z radov študentov. Navrhnutou študentkou
do Disciplinárnej komisie FPV UCM bola študentka 1. ročníka bakalárskeho študijného programu
„Aplikovaná informatika“ Helena Maneková.
Predseda AS FPV v zmysle podaného návrhu vyzval členov AS FPV o schválenie študentky
Heleny Manekovej za člena Disciplinárnej komisie FPV UCM.
Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu schválenia Heleny Manekovej
za člena Disciplinárnej komisie FPV UCM nasledovne:
ZA: 13

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie 4.1: AS FPV schválil študentku 1. ročníka bakalárskeho študijného programu
„Aplikovaná informatika“ Helenu Manekovú za člena Disciplinárnej komisie FPV UCM.
Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie AS FPV UCM.

V Trnave dňa 13.5.2013

Mgr. Juraj Miština, PhD.
predseda AS FPV UCM

Zapísal: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Overil: RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

AS FPV UCM

Strana 4 z 4

13.5.2013

