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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 25.04.2017 

 

Prítomní: Mgr. J. Miština, PhD., prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., doc. RNDr. PaedDr. L. 

Huraj, PhD., doc. Ing. J. Sokol, PhD., doc. Ing. D. Valigura, PhD., Mgr. M. Hosťovecký, 

PhD., Ing. J. Jurinová, PhD., Ing. M. Šimon, PhD., Ing. E. Ürgeová, PhD.,  T. Laluhová, R. 

Mičová, Bc. R. Palušová, Bc. Veronika Gregusová, prof. Ing. R. Boča, DrSc., dekan FPV, 

doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka, RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, 

PhD., prodekanka,  PhDr. Mária Mešťánková, PhD. 

 

Ospravedlnení: doc. Ing. A. Godány, CSc., Mgr. F. Varga, T. Neuschl, Ing. Iveta Gabčová 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

1. Kontrola uznesení 

2. Výročná správa AS FPV za rok 2016 (predseda AS) 

3. Doplnenie členov Vedeckej rady FPV UCM: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., Ing. 

Tibor Maliar, PhD., doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 

Zmeny vo VR FPV od 1. 7. 2017: riadny člen prof. Štich, doc. Lacinová, čestný člen doc. 

Lesný, mim. prof., odchádza prof. Preťová; (dekan FPV) 

4. Informácia o nových študijných programoch (dekan FPV) 

5. Vypísanie prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018  

a. dodatočné prijímacie konanie:  

i. aplikovaná informatika (externé Bc.) 

ii. biomedicínska chémia (denné Mgr.) 

iii. biomedicínska chémia (rigorózne konanie) 

b. prijímacie konanie na doktorandské štúdium:  

i. aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 

ii. molekulárna biológia (dekan FPV) 

6. Správa o hospodárení za r. 2016 (tajomníčka FPV)  

7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti za r. 2016 (prodekanka pre vedu a výskum) 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za r. 2016 (prodekanka pre pedagogiku) 

9. Rozličné  

 

V úvode predseda AS FPV Mgr. J. Miština, PhD.  privítal všetkých členov senátu a 

prítomných hostí. Konštatoval, že AS FPV je uznášania schopný.  

 

 

1) Kontrola uznesení 

Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV boli splnené. 
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2) Výročná správa AS FPV za rok 2016  

Predseda senátu predniesol správu a konštatoval, že Výročnú správu AS FPV za rok 2016 

dostali členovia senátu v predstihu poštou. Vyzval členov senátu na pripomienkovanie správy. 

K správe AS FPV nemal pripomienky 

Uznesenie:  AS FPV berie na vedomie Výročnú správu AS FPV za rok 2016 a ukladá 

predsedovi AS FPV zverejniť správu na webovom sídle fakulty.  

 

3) Doplnenie členov Vedeckej rady FPV UCM: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., 

Ing. Tibor Maliar, PhD., doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 

Správu a zdôvodnenie doplnenia VR FPV predniesol dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. 

a predstavil kandidátov na členstvo doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD. a  Ing. Tibora 

Maliara, PhD.  Zároveň informoval AS FPV, že v danej chvíli sťahuje návrh na doplnenie 

členov VR FPV o doc. Ing. Petra Kováča, PhD. 

Prof. Pospíchal sa dopytoval, či ďalším rozšírením VR bude zachovaný pomer interných 

a externých  členov VR.  

Predseda senátu informoval AS, že pomer bude zachovaný, nakoľko od 1. 7. 2017 z internej 

časti VR odchádzajú dvaja členovia. 

Po predstavení navrhovaných kandidátov, predseda senátu Mgr. Juraj Miština, PhD. navrhol 

za členov volebnej komisie: Ing. Janu Jurinovú, PhD., Ing. Mareka Šimona, PhD. a Teréziu 

Laluhovú. O svojom návrhu dal hlasovať: 

ZA: 12  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

Po svojom zvolení rozdala volebná komisia volebné lístky a prebehlo tajné hlasovanie členov 

AS FPV o návrhu na doplnenie dvoch členov VR FPV. 

Členovia AS FPV hlasovali nasledovne: 

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.: 

ZA: 13  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Ing. Tibor Maliar, PhD.: 

ZA: 12  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie: Na základe voľby AS FPV konštatuje, že VR FPV UCM bude po menovaní 

dekanom doplnená o dvoch členov, doc. Horníka a Ing. Maliara.   

 

4) Informácia o nových študijných programoch  

Dekan fakulty, prof. Ing. R. Boča, DrSc., podal senátu informáciu o úmysle fakulty 

akreditovať na fakulte dva nové študijné programy, Bc. študijný program ochrana a obnova 

životného prostredia v študijnom odbore environmentálne inžinierstvo a Mgr. študijný 

program učiteľstvo biológie v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo akademických 

predmetov.  
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Študijný program ochrana a obnova životného prostredia by mal rozšíriť možnosti pre 

štúdium v oblasti environmentálneho inžinierstva, ktorá podľa informácii zo štátnej správy a 

zamestnávateľov nie je dostatočne pokrytá kvalifikovanými odborníkmi. Takýto študijný 

program je v zhode s potrebami spoločnosti a je predpoklad, že absolventi budú 

zamestnateľní. 

Študijný program učiteľstvo biológie v kombinácii je pokračujúcim trendom na fakulte, ktorá 

chce ponúknuť možnosť štúdia v jestvujúcich študijných programoch aj v pedagogickom 

zameraní. 

Bc. V. Gregusová  mala otázku, či bol urobený prieskum u študentov ohľadom ich záujmu 

študovať environmentalistiku. 

Dekan fakulty odpovedal, že predbežný prieskum bol zameraný najmä na ponuku iných VŠ 

v ponuke obdobných študijných programov. Zároveň informoval, že disponuje informáciami, 

že zamestnávatelia majú záujem o odborníkov v danej oblasti. 

Prof. Pospíchal upozornil, že pre víziu rozširovania ponuky študijných programov na fakulte 

by mal byť podstatný záujem študentov o daný odbor. Zároveň vyslovil myšlienku, že fakulta 

by sa mala zamerať na kvalitné zabezpečovanie a podporu, resp. budovanie podmienok pre 

získanie akreditácie vo vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania v existujúcich 

akreditovaných študijných programoch, napr. informatiku v Mgr. stupni. 

Dekan fakulty odpovedal, že pre akreditovanie je dôležitá najmä činnosť katedry, ktorá 

zabezpečuje navrhovaný študijný program, či už pri získavaní grantov a tiež pri habilitáciách 

svojich členov. 

Doc. Huraj reagoval pripomienkou, že podľa názoru celej katedry je táto dlhodobo finančne 

poddimenzovaná, chýbajú laboratóriá, nie je vybavená prístrojmi atď., pričom pripomenul, že 

katedra disponuje finančnými prostriedkami. 

V ďalšej diskusii sa vyjadrili k situácii ohľadom akreditácií, zabezpečenia študijných 

programov a záujmu študentov o štúdium prírodných vied obe prítomné prodekanky 

a predseda AS FPV. 

Doc. Valigura pripomenul, že sa diskusia vzdialila od prerokovávaného bodu programu. 

K ďalšiemu predloženému študijnému programu mal Mgr. Hosťovecký dopyt, prečo sa na 

fakulte uvažuje o učiteľstve akademických predmetov, keď je všeobecne známe, že záujem 

študentov o takéto štúdium klesá. Rovnako ako jeho predrečníci vyjadril názor, že by mali 

byť podporované najmä existujúce študijné programy. 

Predseda AS FPV v odpovedi na poslednú pripomienku pripomenul, že je stále otvorený 

predpoklad zlúčenia UCM a TU a v takom prípade by pripravené študijné programy 

učiteľstva mohli byť pre FPV výhodou. Rovnako sú takéto programy v intenciách národného 

programu rozvoja výchovy a vzdelávania SR Učiace sa Slovensko, kde je silná podpora pre 

technické a prírodné predmety na ZŠ a SŠ. 

 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie informáciu o nových ŠP. 
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5) Vypísanie prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 

a) dodatočné prijímacie konanie:  

o aplikovaná informatika (externé Bc.) 

o biomedicínska chémia (denné Mgr.) 

o biomedicínska chémia (rigorózne konanie) 

Dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. konštatoval, že na základe zverejnenej zápisnice 

z ostatného rokovania AK, na ktorom boli akreditované ŠP biomedicínska chémia v Mgr. 

stupni a aplikovaná informatika v Bc. stupni v externej forme, FPV UCM vypisuje v týchto 

programoch dodatočné prijímacie konanie. Zároveň vyzval členov senátu, aby sa vyjadrili 

k navrhovaným počtom študentov pre štúdium, najmä s ohľadom na to, či katedry budú 

schopné zabezpečiť kvalitnú výučbu.  

Za katedru informatiky sa vyjadril garant ŠP a vedúca katedry, ktorí konštatovali, že 

predpokladaný počet prijatých uchádzačov 50 je v zhode s možnosťami katedry. 

Rovnako doc. Valigura, vedúci katedry chémie, potvrdil súhlas s navrhovaným počtom 

prijatých uchádzačov 24.  

Predseda senátu upozornil AS FPV, že poštou bola predložená senátu pripomienka doc. 

Huraja, aby bol text dodatočného prijímacieho konanie upravený v zmysle právnych 

predpisov. Doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. navrhol vypustiť z materiálu 

"Dodatočné prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018, Fakulta prírodných vied 

UCM" odsek: 

 

"Denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Externá 

forma štúdia bude realizovaná kombinovanou metódou, t.j. približne 50% štúdia bude 

realizovaných prezenčnou metódou a približne 50% dištančnou metódou. Prezenčná časť 

bude realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov. Počas semestra budú pre 

všetky predmety určené konzultačné hodiny v primeranom rozsahu každý týždeň." 

 

Zdôvodnenie: Podľa aktuálnej novely 455/2012 Z.z. z 13.12.2012 vysokoškolského zákona 

"Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké 

metódy". 

 
AS FPV hlasoval o predloženom návrhu nasledovne: 

ZA: 13  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV zaväzuje vedenie FPV, aby dokument upravilo v zmysle pripomienky 

a zároveň žiada vedenie FPV, aby všetky návrhy dokumentov k prijímacím konaniam 

konzultovalo s garantmi ŠP. 
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b)  - prijímacie konanie na doktorandské štúdium:  

o aplikovaná analytická a bioanalytická chémia 

o molekulárna biológia (dekan FPV) 

V ďalšom rokovaní dekan fakulty prof. Ing. R. Boča, DrSc. predniesol návrh na prijímacie 

konanie na doktorandské štúdium. 

AS FPV hlasoval o predloženom návrhu nasledovne: 

ZA: 13  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil dokument k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium v 

ŠP aplikovaná analytická a bioanalytická chémia a molekulárna biológia. 

 

6) Správa o hospodárení za r. 2016 

Správu o hospodárení za r. 2016 za ospravedlnenú tajomníčku fakulty predniesol dekan 

fakulty. Konštatoval, že v minulom roku FPV hospodárila s prebytkom. 

Predseda AS FPV Mgr. Miština konštatoval, že sa prejavila stabilizácia rozpočtu, k čomu 

prispeli výsledky komplexnej akreditácie. Pozitívne hodnotil, že správa je prehľadne 

a korektne spracovaná. Za pozitívum označil tiež fakt, že vedenie UCM rešpektuje FPV. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu o hospodárení FPV za r. 2016 

 

7) Správa o vedeckovýskumnej činnosti za r. 2016 

Správu predniesla prodekanka pre vedu a výskum doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, 

DrSc. 

Predseda AS FPV Mgr. Miština konštatoval, že správa je rozsiahla, komplexná a korektne 

spracovaná. 

Dekan fakulty pred členmi senátu vyjadril názor, že je dobre, že každá katedra má minimálne 

jeden výskumný projekt. Zároveň upozornil, že publikácie zverejnené v CC časopisoch 

prinášajú univerzite aj finančný prínos a preto by sa všetci členovia fakulty mali snažiť 

publikovať v top časopisoch vo svojich vedných oblastiach. 

Predseda senátu pripomenul, že aj menej formálne akcia, ako napríklad Veda v cenTTre 

budujú pozitívny obraz FPV. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu vedeckovýskumnej činnosti za r. 2016 
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8) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za r. 2016 

Správu za ospravedlnenú prodekanku Dr. Vranovičovú predniesla prodekanka RNDr. Iveta 

Dirgová Luptáková, PhD. Konštatovala, že počty prihlásených študentov v minulom roku  

neklesli. Upozornila tiež na pokles počtu študentov po prvom roku štúdia, čo je 

pravdepodobne dôsledok toho, že študenti neodhadnú svoje schopnosti pre štúdium 

prírodných vied. Zároveň vyzvala študentov a pracovníkov fakulty k uskutočňovaniu mobilít, 

na ktorých je možné získavať ďalšie skúsenosti. Tiež vyzvala k podpore mobilít pre študentov 

PhD. štúdia. 

Ing. J. Jurinová, PhD. upozornila na chybné údaje ohľadom ŠVK 2016 v správe (str. 15) a 

vyzvala vedenie fakulty aby doplnilo a spresnilo informácie o konaní ŠVK v roku 2016. 

Uznesenie: AS FPV berie na vedomie správu výchovno-vzdelávacej činnosti za r. 2016 

a odporúča opravu údajov o ŠVK 2016. 

 

9) Rozličné 

Dekan fakulty, prof. Ing. R. Boča, DrSc. informoval AS FPV o správe, ktorú predniesol za 

fakultu na kolégiu rektora. Zdôraznil, že cieľom vedenia je zvyšovanie počtu študentov na 

fakulte. 

Ing. Jurinová mala otázku, či zvýšenie počtu ŠP prinesie požadovaný efekt pre fakultu a či pri 

predpokladanom zvýšenom počte študentov bude dostatočný stávajúci počet zamestnancov. 

Dekan fakulty odpovedal, že sa pri tvorbe nových ŠP prihliadalo k tomu, aby predmety 

nových ŠP korešpondovali s predmetmi stávajúcich ŠP. 

Bc. Gregusová požiadala vedenie fakulty, aby v miestnostiach na Hajdóczyho zabezpečilo 

premietacie plátna. 

Bc. Gregusová sa za študentov vyjadrila, že Veda v  cenTTre bola pre nich veľmi atraktívna 

a vyzvala vedenie, aby v pokračovalo v organizovaní akcie aj v budúcnosti. 

Dr. Mešťánková navrhla, aby sa zvýšil počet prednášok v rámci týždňa vedy, navrhla pozvať 

na besedy úspešných absolventov FPV. 

Na záver rokovania sa predseda AS FPV Mgr. J. Miština, PhD. poďakoval všetkým členom 

za aktívnu účasť na rokovaní. 

 

V Trnave dňa 28.04.2017  

 

Mgr. Juraj Miština, PhD.  

predseda AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. Eva Ürgeová, PhD.  

Overil: Bc. Veronika Gregusová  

 

 


