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Zápisnica zo zasadnutia  
AS FPV UCM zo dňa 10.02.2015 

 

 

 

 

 

Prítomní: 9 zástupcov z radov zamestnancov a 5 zástupcov z radov študentov;  

                        podľa prezenčnej listiny  

 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV:  
 

1. Kooptovanie člena zamestnaneckej časti za Ing. Maliarovú 

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie a schválenie nového (bakalárskeho a magisterského) študijného programu 

Medicínska chémia 

4. Výročná správa o činnosti AS FPV za r. 2014 

5. Príprava, organizácia a harmonogram volieb dekana FPV UCM 

6. Príprava, organizácia a harmonogram volieb členov AS FPV do študentskej časti senátu 

za bakalársky a doktorandský stupeň štúdia 

7. Výročná správa o hospodárení FPV za r. 2013 

8. Rozličné 

 

V úvode predseda AS FPV privítal všetkých prítomných členov senátu a tiež hostí, doc. 

Čákyho, prof. Boču a členov vedenia fakulty a poďakoval im za účasť na zvolanom riadnom 

zasadnutí AS FPV v počte zabezpečujúcom uznášaniaschopnosť senátu. Neprítomní RNDr. Horník 

a Mešťánková sa ospravedlnili. 

 

Predseda AS FPV vyzval členov senátu na schválenie navrhovaného programu zasadnutia. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

  

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Na základe výsledku hlasovania rokovanie AS FPV pokračovalo v zmysle schváleného 

programu riadneho zasadnutia AS FPV.   

 

1. Kooptovanie člena zamestnaneckej časti za Ing. Maliarovú 

 

Ing. Maliarová ukončila členstvo v AS FPV z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Do 

AS FPV bola kooptovaná Ing. Pšenáková. Predseda AS FPV privítal nové členky AS za študentskú 

časť, ktoré boli zvolené vo voľbách do študentskej časti za magisterský stupeň štúdia, Bc. 

Kekeňákovú a Bc. Horváthovú. 

 

2. Kontrola uznesení  

 

Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV boli splnené.  
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3. Prerokovanie a schválenie nového (bakalárskeho a magisterského) študijného programu 

Medicínska chémia 

 

Dekan FPV doc. Hostin vysvetlil potrebu zavedenia nového študijného programu. Prof. 

Boča predniesol zámer navrhovaných študijných programov bakalárskeho aj magisterského štúdia 

medicínska chémia. V rámci diskusie navrhol predseda AS FPV premenovať anglický jazyk na 

anglický jazyk pre prírodovedcov v súlade s akreditačnými spismi podanými do komplexnej 

akreditácie. Ing. Jurinová navrhovala zameniť zodpovedného vyučujúceho za matematiku, doc. 

Huraja za prof. Kvasničku. Dekan FPV vysvetlil, že prof. Kvasničku vzhľadom na vek nie je 

vhodné uvádzať do akreditačného spisu. Ing. Pšenáková  upozornila na časové nezladenie 

predmetov laboratórne cvičenie z biochémie a molekulárnej biológie a molekulárna biológia.  

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu študijného programu medicínska 

chémia nasledovne: 

 

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 3.1: AS FPV schválil predložený návrh študijného programu medicínska chémia 

s uvedenými pripomienkami, ktoré budú zapracované do študijného plánu. 

 

4. Výročná správa o činnosti AS FPV za r. 2014 

 

Predseda AS FPV predložil správu o činnosti AS FPV za rok 2014, uviedol podstatné časti 

správy a vyjadril nespokojnosť s tvorbou rozpočtu univerzity. Dekan FPV konštatoval, že 

spolupráca vedenia fakulty s AS FPV bola v roku 2014 plodná a konštruktívna, poďakoval za 

ústretovosť a dobrú komunikáciu a vyzval na konštruktívnu kritiku. Doc. Čáky poďakoval za 

pozvanie na zasadnutie a vyjadril pochopenie s finančnou situáciou fakulty a skonštatoval, že 

budúcnosť fakulty vidí v presťahovaní pracoviska zo Špačiniec do Trnavy. Dekan FPV vníma ako 

problém nespravodlivé prerozdelenie financií v rámci univerzity a neefektívne vynakladanie 

finančných prostriedkov. Predseda AS FPV požiadal doc. Čákyho o podporu v snahe zachovať fond 

na financovanie doktorandov. Doc. Čáky podporil požiadavku systém financovania doktorandov 

zachovať. Ing. Pšenáková upozornila na skutočnosť, aby fond bol vypočítaný korektne a predišlo sa 

tak problémom, ktoré vznikli v minulom roku. 

 

Členovia AS FPV hlasovali o predloženom návrhu správy o činnosti AS FPV v roku 2014 

nasledovne: 

  

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 4.1: AS FPV schválil správu o činnosti AS FPV v roku 2014 a ukladá predsedovi 

AS FPV správu zverejniť na webovom sídle fakulty a AS FPV. 

 

5. Príprava, organizácia a harmonogram volieb dekana FPV UCM 

 

Predseda AS FPV predložil návrh harmonogramu volieb dekana. Na najbližšom zasadnutí 

AS FPV (predbežne stanovenom na 14.4.2015) budú zvolení členovia  a predseda volebnej komisie.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 5.1: Predseda AS FPV zabezpečí prípravu a priebeh volieb dekana. AS FPV 

schválil harmonogram volieb dekana: 

- do 20.3.2015 zverejnenie termínu volieb 
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- do 2.4.2015 do 12,00 hod. predkladanie písomných návrhov na kandidátov 

- dňa 21.4.2015 o 14,00 hod. – predstavenie kandidátov akademickej obci 

- dňa 5.5.2015 voľba dekana 

 

6. Príprava, organizácia a harmonogram volieb členov AS FPV do študentskej časti senátu 

za bakalársky a doktorandský stupeň štúdia 

 

Predseda AS FPV predniesol návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPV. Ing. 

Jurinová sa dotazovala, či kandidovať za členov AS FPV za bakalársky stupeň môžu aj študenti 

externého štúdia, resp. či majú právo voliť. Predseda AS FPV sa zaviazal prekonzultovať uvedené 

skutočnosti s právnikom univerzity. RNDr. Dirgová navrhla posunúť termín podávania návrhov 

kandidátov z 20.2.2015na 25.2.2015 z dôvodu začiatku semestra. Ing. Šimon navrhol spresniť 

termín podávania kandidátok do 25.2.2015 do 12,00 hod.  

 

Členovia AS FPV hlasovali o predloženom návrhu harmonogramu volieb do študentskej 

časti AS FPV nasledovne: 

  

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 6.1: Do 16.2.2015 bude zverejnený harmonogram volieb do študentskej časti AS 

FPV. AS FPV schválil harmonogram volieb do študentskej časti AS FPV: 

- do 25.2.2015 do 12,00 hod. návrhy kandidátov 

- do 27.2.2015 zverejnenie kandidátov  

- dňa 11.3.2015 od 9,00 do 14,00 hod. voľby do študentskej časti AS FPV  

 

Predseda AS FPV navrhol zloženie volebných komisií pre pracovisko a) v Trnave a b) 

v Špačinciach: 

a) Šimon, Jurinová, Drinka 

b) Ondrejovič, Nemeček, Kekeňáková 

 

Členovia volebnej komisie si na svojom zasadnutí zvolia predsedu volebnej komisie. 

 

Členovia AS FPV hlasovali o predloženom návrhu zloženia volebných komisií nasledovne: 

  

ZA: 14 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 6.2: AS FPV schválil navrhované zloženie volebných komisií. 

 

7. Výročná správa o hospodárení FPV za r. 2013 

  

 Dekan FPV sa ospravedlnil za predkladanie správy s veľkým časovým oneskorením 

a vysvetlil okolnosti, ktoré tomu predchádzali. Ing. Pšenáková interpretovala jednotlivé položky  

v správe a z dôvodu vážnej finančnej situácie navrhla personálny audit. Ing. Šimon uviedol, že 

očakával podrobnejšiu správu. Ing. Pšenáková uviedla, že správa za rok 2014 bude podrobnejšia. 

RNDr. Dirgová poznamenala, že jej v finančných záležitostiach chýba transparentnosť. Predseda 

AS FPV skonštatoval, že vidí priestor v správe za rok 2014. 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

 

ZA: 11 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3 

 

Uznesenie 7.1: AS FPV zobral správu o hospodárení na vedomie. 
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 8. Rozličné 

 

 Dekan FPV informoval členov AS FPV, že nesúhlasí so zamestnaním Ing. Siváka na 

rektoráte a vystúpi s protestom na AS UCM. Ing. Šimon pripomenul, že smernica o hodnotení 

pracovníkov mala byť inovovaná. Dekan FPV uviedol, že na základe rozhodnutia z kolégia dekana 

bude rok 2014 hodnotený podľa aktuálnej smernice a v priebehu roka bude smernica inovovaná. 

Mgr. Nemeček upozornil na potrebu vypracovania smernice o odvádzaní čiastky z finančných 

prostriedkov pridelených na projekty na režijné výdavky fakulty. Dekan FPV skonštatoval, že prvé 

diskusie k smernici prebehli a do najbližšieho zasadnutia AS FPV bude smernica vypracovaná. 

 

Predseda AS FPV sa poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie AS FPV 

UCM. 

 

V Trnave dňa 11.02.2015 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 

 

 

Zapísala: RNDr. Viera Mrázová, PhD. 

Overila: Mgr. Alena Packová 


