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Zápisnica zo zasadnutia AS FPV zo dňa 02.03.2021 

 

Prítomní: doc. PaedDr. J. Miština, PhD., prof. RNDr. J. Kraic, PhD., prof. RNDr. J. Pospíchal, 

DrSc., doc. RNDr. PaedDr. L. Huraj, PhD., Ing. J. Jurinová, PhD., doc. RNDr. Cyril Rajnák, 

PhD., Ing. Ján Rimarčík, PhD., Mgr. M. Hosťovecký, PhD., Ing. M. Šimon, PhD., Ing. E. 

Ürgeová, PhD., Mgr. V. Gregusová, Bc. R. Mičová, Bc. T. Laluhová, M. Kubovčík, J. Kebis, 

P. Herbanský, doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., dekan FPV, doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, 

PhD., prodekanka FPV, prof. Mgr. A. Marček Chorvátová, DrSc., prodekanka FPV, RNDr. 

Beata Vranovičová, PhD., prodekanka FPV, Mgr. Matej Lackovič, vedúci CIKT 

 

 

Navrhovaný program riadneho zasadnutia AS FPV: 

 

1) Schvaľovanie programu 

2) Kontrola uznesení 

3) Voľby do AS FPV a AS UCM 

 Informácia o elektronickom hlasovaní 

 Zmeny v Zásadách volieb 

 Harmonogram a technické zabezpečenie 

 Návrhy a voľba volebnej komisie 

 Voľba predsedu volebnej komisie 

4) Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie 

5) Rôzne 

 

Vzhľadom na situáciu so šírením COVID 19 prebehlo zasadnutie AS FPV online v platforme 

Meet Google na stránke: https://meet.google.com/lookup/hx63qnqxrg?authuser=0&hs=179  

Zasadnutie AS FPV otvoril predseda senátu doc. PaedDr. J. Miština, PhD., ktorý konštatoval, 

že AS FPV je uznášania schopný.  

1) Schvaľovanie programu 

Predseda AS FPV v úvode nechal hlasovať o navrhnutom programe. AS FPV hlasoval 

o  programe nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie: AS FPV schválil program riadneho zasadnutia. 

 

2) Kontrola uznesení 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FPV považuje za splnené. 
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3) Voľby do AS FPV a AS UCM 

Informácia o elektronickom hlasovaní 

Bod č. 3. zasadnutia AS FPV uviedol predseda AS FPV. Voľby do AS FPV sa uskutočnia 

v súlade s uznesením AS UCM č. 2/2021:  AS UCM vyhlasuje termín volieb do AS UCM 

v rozmedzí 29. marca 2021 až 9. apríla 2021 na všetkých súčastiach UCM. Voľby sa budú 

konať prezenčnou a/alebo elektronickou formou prostredníctvom MS Forms. Predsedovia 

volebných komisií musia najneskôr 5 dní pred termínom volieb zaslať vedúcemu CIKT 

Mgr. Lackovičovi, MBA, zvlášť zoznam zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem 

o elektronickú voľbu a zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM, 

termín a čas konania volieb. Volebné komisie musia zverejniť výsledky volieb a tajomníkovi 

AS UCM zaslať zápisnice z volieb najneskôr do 12. apríla 2021. 

Vzhľadom na situáciu s Covid 19 doc. PaedDr. J. Miština, PhD. predniesol návrh, aby sa voľby 

do AS UCM a AS FPV konali elektronicky. 

V ďalšej rozprave predseda senátu vyzval Mgr. Mateja Lackoviča, aby sa vyjadril 

k mechanizmu elektronického hlasovania. V krátkej diskusii vedúci CIKT odpovedal na otázky 

súvisiace so zabezpečením anonymity hlasovania a tiež k dostupnosti „školských“ e-mailových 

adries pre študentov. 

 

Zmeny v Zásadách volieb 

Návrh na zmenu v Zásadách volieb do AS FPV uviedol a zdôvodnil predseda AS FPV doc. 

PaedDr. J. Miština, PhD. Ide o zmeny, ktoré reflektujú súčasnú epidemiologickú situáciu a sú 

v súlade s platnou legislatívou. 

Predseda senátu v tomto zmysle navrhol nasledovné zmeny: 

V Čl. 4 odsek 5: 

Pôvodné znenie textu:  

Voľby sa konajú jeden alebo v prípade potreby dva pracovné dni na celej fakulte, aby sa na 

stanovených miestach mohlo voliť najmenej 3 hodiny.  

sa nahrádza textom: 

Prezenčné voľby sa konajú jeden alebo v prípade potreby dva pracovné dni na celej fakulte, aby 

sa na stanovených miestach mohlo voliť najmenej 3 hodiny. 

Členovia AS FPV o zmene znenia Čl. 4 odsek 5 hlasovali nasledovne: 

ZA: 15  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1  

Ďalšou navrhnutou zmenou bola úprava textu Čl. 4. ods. 7: 

Pôvodné znenie textu:  

Voľby členov AS FPV organizuje volebná komisia fakulty, ktorú navrhuje a schvaľuje AS FPV. 

Skladá sa z dvoch členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a jedného člena 

študentskej časti akademickej obce fakulty. Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s 

funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana, tajomníka fakulty a s kandidatúrou 

do AS FPV.  

sa nahrádza textom: 

Voľby členov AS FPV organizuje volebná komisia fakulty, ktorú navrhuje a schvaľuje AS FPV. 

Skladá sa z dvoch členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a jedného člena 
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študentskej časti akademickej obce fakulty. Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s 

funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana a tajomníka fakulty. 

Členovia AS FPV o zmene znenia Čl. 4 odsek 7 hlasovali nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

Ďalšou navrhnutou zmenou bola úprava textu Čl. 4. ods. 10: 

Pôvodné znenie textu:  

Volebná komisia si volí tajným hlasovaním predsedu z členov komisie.  

sa nahrádza textom: 

Volebná komisia si zvolí predsedu z členov komisie. 

Členovia AS FPV o zmene znenia Čl. 4 odsek 10 hlasovali nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

 

Poslednou navrhnutou zmenou bola  úprava textu tak, že sa na záver Zásad volieb doplní Článok 

16 v znení: 

Čl. 16 

Ustanovenia pre voľby v čase núdzového stavu 

1. Vo výnimočných situáciách stanovených legislatívou nadradenou 

smernici Zásady volieb do AS môže o zmenách v organizácii volieb 

rozhodnúť Akademický senát FPV UCM na svojom zasadnutí ich 

schválením vo forme uznesenia 

Členovia AS FPV o doplnení Čl. 16 do Zásad volieb hlasovali nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie 1/2021: Akademický senát FPV súhlasí so zmenami v texte dokumentu Zásady volieb 

do AS FPV. 

 

Harmonogram a technické zabezpečenie 

Predseda  AS FPV predložil návrh  harmonogramu a technického zabezpečenia volieb do AS 

FPV a AS UCM na fakulte. 

Po diskusii k návrhu členovia senátu o predloženom dokumente hlasovali nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

Uznesenie 2/2021: AS FPV schvaľuje harmonogram a organizačno-technické zabezpečenie 

volieb do AS FPV a AS UCM na volebné obdobie rokov 2021 až 2024. 
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V rámci tohto bodu prebehla diskusia k forme volieb. Ako už v úvode navrhol predseda AS 

FPV, doc. PaedDr. J. Miština, PhD., v súčasnej epidemiologickej situácii by bolo obťažné 

zorganizovať bezpečné voľby prezenčne a preto vyzval AS FPV, aby schválil, v zmysle 

schválených zmien v Zásadách volieb do AS FPV, výlučne online  hlasovanie. 

Členovia AS FPV o návrhu hlasovali nasledovne: 

ZA: 16  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

Uznesenie 3/2021: AS FPV schválil voľby do AS FPV a AS UCM výlučne elektronickou online 

formou. 

 

Návrhy a voľba volebnej komisie 

Ďalším bodom programu zasadnutia AS FPV bola voľba volebnej komisie. AS FPV volí 

trojčlennú volebnú komisiu, zloženú z dvoch členov zamestnaneckej časti a jedného člena 

študentskej časti akademickej obce. Zároveň budú zvolení aj dvaja náhradníci do volebnej 

komisie, jeden zamestnanec a jeden študent.   

Návrhy členov senátu na volebnú komisiu za zamestnaneckú časť: Ing. Marek Šimon, PhD., 

Ing. Eva Ürgeová, PhD., náhradník Ing. Jana Jurinová, PhD. 

Návrhy členov senátu na volebnú komisiu za študentskú časť: Mgr. Veronika Gregusová, 

náhradník Juraj Kebis. 

O členoch volebnej komisie členovia AS FPV hlasovali jednotlivo, zamestnanci o časti za 

zamestnaneckú a študenti o časti za študentskú akademickú obec: 

Ing. Marek Šimon, PhD. 

ZA: 9  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 

Ing. Eva Ürgeová, PhD.  

ZA: 9  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 

Ing. Jana Jurinová, PhD., náhradník 

ZA: 9  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 

Mgr. Veronika Gregusová 

ZA: 5  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 

Juraj Kebis, náhradník 

ZA: 5  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie 4/2021: AS FPV schválil zloženie Volebnej komisie do AS FPV a AS UCM v zložení: 

Ing. Marek Šimon, PhD., Ing. Eva Ürgeová, PhD., Mgr. Veronika Gregusová, náhradníci Ing. 

Jana Jurinová, PhD., Juraj Kebis. 

 

Voľba predsedu volebnej komisie 

Následne po zvolení  volebná  komisia zvolila predsedu Volebnej komisie. 

Uznesenie 5/2021: Volebná komisia zvolila za predsedu Volebnej komisie do AS FPV a AS 

UCM Ing. Evu Ürgeovú, PhD. 
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4)  Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie 

Návrh na zmenu členov disciplinárnej komisie predložila prodekanka RNDr. Beata 

Vranovičová, PhD., ktorá odôvodnila zmeny v študentskej časti disciplinárnej komisie tým, že 

doterajší členovia ukončili štúdium na UCM a je potrebné, aby boli nahradení novými členmi. 

Súčasne predložila návrh na schválenie nových členov. Za členov DK po konzultácii 

s katedrami navrhla študentku Bc. štúdia APIN Timeu Danišovú a študentku Mgr. štúdia BT 

Bc. Máriu Otiepkovú. 

O členoch disciplinárnej komisie členovia AS FPV hlasovali jednotlivo: 

Timea Danišová 

ZA: 14  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1  

Jeden člen senátu nehlasoval. 

Bc. Mária Otiepková 

ZA: 13  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 2  

Jeden člen senátu nehlasoval. 

Uznesenie 6/2021: AS FPV schválil študentky Timeu Danišovú a Bc. Máriu Otiepkovú za členky 

Disciplinárnej komisie FPV. 

 

5) Rôzne 

Predseda AS, doc. PedDr. J. Miština, PhD., otvoril rozpravu v bode rôzne. 

V tomto bode predseda senátu informoval členov AS FPV o stanovisku Akademického senátu 

UCM v súvislosti s predkladanou novelou VŠ zákona. Zároveň vyzval členov AS FPV, aby 

toto stanovisko podporili.  

O podpore bolo hlasovanie v AS FPV nasledovné: 

ZA: 15  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  

Jeden člen senátu nehlasoval. 

Uznesenie 7/2021: Akademický senát FPV plne podporuje stanovisko Akademického senátu 

UCM v súvislosti s predkladanou novelou VŠ zákona. 

V nasledujúcej diskusii k problémom so študentskými e-mailovými schránkami sa predseda 

senátu zaviazal, že pred voľbami pošle, v spolupráci so študijným oddelením, študentom 

informácie o organizácii volieb a o prístupe na „školský“ e-mail.  

V závere zasadnutia boli menovaní overovateľmi zápisnice Ing. Jana Jurinová, PhD. a Mgr. 

Terézia Laluhová.  

Na záver predseda AS FPV poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Trnave dňa 02.03.2021  

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.  

     predseda AS FPV UCM  

Zapísala: Ing. E. Ürgeová, PhD.  

Overili: Ing. Jana Jurinová, PhD., Mgr. Terézia Laluhová 
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Príloha: Návrh harmonogramu a organizačno-technického zabezpečenia volieb do AS FPV 

a AS UCM na volebné obdobie rokov 2021 až 2024 

 

 

Návrh harmonogramu a organizačno-technického zabezpečenia volieb 
do AS FPV a AS UCM na volebné obdobie rokov 2021 až 2024 

 
  

Na základe uznesenia Akademického senátu UCM č. 2/2021 zo dňa 16. februára 2021 
v znení:  " AS UCM vyhlasuje termín volieb do AS UCM v rozmedzí 29. marca 2021 až 9. 
apríla 2021 na všetkých súčastiach UCM. Voľby sa budú konať prezenčnou a/alebo 
elektronickou formou prostredníctvom MS Forms. Predsedovia volebných komisií 
musia najneskôr 5 dní pred termínom volieb zaslať vedúcemu CIKT Mgr. Lackovičovi, 
MBA, zvlášť zoznam zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem o elektronickú 
voľbu a zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM, termín a 
čas konania volieb. Volebné komisie musia zverejniť výsledky volieb a tajomníkovi AS 
UCM zaslať zápisnice z volieb najneskôr do 12. apríla 2021.“ Akademický senát FPV 
UCM vyhlasuje voľby do AS FPV a AS UCM na volebné obdobie rokov 2021 až 2024 na 
deň 9. apríla 2021 s nasledujúcim harmonogramom: 
 
Navrhovaný časový harmonogram a organizačné zabezpečenie volieb:  
 

 8. marca 2021 (pondelok) - zverejnenie informácií o voľbách do AS FPV a AS UCM 
a návrhové lístky na kandidátov na webovom sídle FPV. 

 

 Do 19. marca 2021 (piatok) do 12.00 hod. - návrhy na kandidátov elektronicky 
zasielať členom volebnej komisie. 

 

 Návrhové lístky budú platné, ak budú mailovou poštou odoslané na všetky tri 
mailové adresy členov volebnej komisie. 

 

 Volebná komisia následne (v piatok 19. marca 2021 o 14.00 hod.) zasadne 
(online), overí platnosť zaslaných návrhov do oboch senátov a predseda mailom 
osloví navrhovaných členov s požiadavkou na potvrdenie súhlasu s kandidatúrou. 
Tí budú mať povinnosť obratom potvrdiť svoj súhlas s kandidatúrou všetkým trom 
členom organizačného výboru najneskôr do stredy 24. marca 2021 do 14.00 hod. 
Nepotvrdenie automaticky bude znamenať nesúhlas s kandidatúrou. 

 

 Volebná komisia zabezpečí zverejnenie kandidátky spôsobu a technického 
zabezpečenia volieb do AS FPV a AS UCM na webovom sídle fakulty najneskôr  25. 
marca 2021 (štvrtok).  
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 9. apríla 2021 (piatok: 10.00 – 12.00 hod.) voľby do AS FPV a AS UCM v Trnave. 
Pokyny k voľbám a technické podrobnosti budú ohlásené spolu so zverejnením 
kandidátky. 

 Právo voliť a byť volený má každý člen akademickej obce, t.j. študenti zapísaní na 
študijné programy uskutočňované na fakulte a zamestnanci, ktorí majú ukončené 
vysokoškolské vzdelanie a sú s FPV UCM v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas. 

 

 Každý člen akademickej obce FPV môže rovnocenne navrhnúť kandidáta do AS FPV 
a AS UCM.   

 

 Každý člen zamestnaneckej AO FPV môže navrhnúť kandidáta do zamestnaneckej 
časti a to najviac štyroch kandidátov do AS FPV a najviac štyroch kandidátov do 
AS UCM. 

 

 Každý člen študentskej AO FPV môže navrhnúť kandidáta do študentskej časti, a to 
najviac dvoch kandidátov do AS FPV a najviac dvoch kandidátov do AS UCM. 

 

 Jedna a tá istá osoba môže byť navrhnutá na členstvo v AS FPV aj AS UCM. 
 

 Člen akademickej obce FPV nemôže sám seba navrhnúť na kandidáta do AS FPV a 
AS UCM. 

 


