Zápisnica č. 3/2014
z verejného zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre,
(28. 11. 2014, poslucháreň Z-01)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o zložení AS FAPZ SPU v Nitre.
4. Predstavenie kandidáta na dekana FAPZ.
5. Diskusia.
6. Voľba kandidáta na dekana FAPZ (knižnica Katedry genetiky a plemenárskej biológie).
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1
Členov AS FAPZ SPU v Nitre, členov akademickej obce a zamestnancov FAPZ privítal na verejnom
zasadnutí AS FAPZ predseda doc. Candrák. V úvode svojho vystúpenia doc. Candrák poďakoval
členom bývalého senátu za prácu, osobitne za vedenie senátu bývalému predsedovi AS FAPZ
prof. Debrecénimu. Ďalej doc. Candrák poďakoval predsedovi fakultnej zamestnaneckej volebnej
komisie doc. Vozárovi za odvedenú prácu počas volieb do AS FAPZ. Následne doc. Candrák predložil
návrh programu zasadnutia AS FAPZ a vyzval členov AS na predloženie doplňujúcich, alebo
pozmeňujúcich návrhov k programu. Nakoľko neboli k návrhu programu žiadne pripomienky, dal
predseda AS FAPZ verejne hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia.
Výsledok hlasovania: návrh programu bol prítomnými členmi AS FAPZ schválený jednomyseľne.
Uznesenie 1/3/2014: AS FAPZ schvaľuje predkladaný program zasadnutia konaného 28.11.2014.
Bod 2
Predseda AS FAPZ doc. Candrák navrhol za skrutátorov prof. Strapáka a Ing. Václava. Žiadne iné
návrhy členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 2/3/2014: AS FAPZ schvaľuje za skrutátorov zasadnutia prof. Ing. Petra Strapáka, PhD.
a Ing. Borisa Václava.
Ďalej doc. Candrák predložil návrh na overovateľov zápisnice, navrhol prof. Hala a Bc. Jelovú. Žiadne
iné návrhy členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/3/2014: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Marka Hala, PhD. a
Bc. Viktóriu Jelovú.
Bod 3
Doc. Candrák informoval o zložení AS FAPZ, o podpredsedoch za zamestnaneckú a študentskú časť.
Informoval o zložení jednotlivých pracovných komisií. Prítomných informoval o možnosti
kontaktovania jednotlivých členov AS FAPZ v prípade potreby riešenie konkrétnych návrhov, alebo
pripomienok. V prípade závažnejších pripomienok, alebo návrhov požiadal doc. Candrák členov
akademickej obce, ako aj ostatných zamestnancov na FAPZ, aby zasielali pripomienky pred
zasadnutím AS FAPZ. Doc. Candrák prítomným ozrejmil legislatívne postavenie AS FAPZ v zmysle
zákona o vysokých školách.
Bod 4 a 5
Doc. Candrák verejne predstavil kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre. Prítomných informoval
o schválenom harmonograme voľby kandidáta na dekana FAPZ na nové funkčné obdobie
(2015-2019). Informoval, že AS FAPZ do schváleného termínu obdržal 13 návrhov na kandidáta
dekana FAPZ. V jednom prípade bol za kandidáta na dekana navrhnutý prof. Pačuta, ktorý však
kandidatúru neprijal. 12 návrhov bolo v prospech doc. Ondrišíka, ktorý návrh prijal a stal sa jediným
navrhovaným kandidátom na dekana FAPZ. Následne doc. Candrák odovzdal slovo doc. Ondrišíkovi,
ktorý pred členmi AS FAPZ, členmi akademickej obce a ostatnými zamestnancami na FAPZ predniesol
svoju víziu existencie a napredovania FAPZ v prípade svojho zvolenia. Vo svojom vystúpení doc.
Ondrišík charakterizoval svoje skúsenosti, ktoré získal počas pôsobenia vo vedení FAPZ. Informoval
o priebehu prípravy akreditačných spisov ako aj o priebehu pracovnej návštevy dočasnej pracovnej
skupiny Akreditačnej komisie. Všetkým, ktorý boli do tohto procesu zapojení, poďakoval. Ďalej doc.
Ondrišík predstavil svoju víziu napredovania FAPZ z pohľadu vzdelávania, vedecko-výskumnej
činnosti, personálneho zabezpečenia, odmeňovania zamestnancov a manažmentu fakulty. Doc.
Ondrišík poďakoval za podporu, ktorú v súvislosti so svojou kandidatúrou vníma, vyjadril sa, že
v prípade svojho zvolenia chce byť dekanov celej fakulty a chce byť ten čo všetkých okolo seba spája
a na záver sa poďakoval za slovo. Následne doc. Candrák otvoril diskusiu. V rámci diskusie vystúpili
s otázkami a pripomienkami doc. Candrák, prof. Trakovická, prof. Baranec, prof. Šťastný, prof. Ložek,
doc. Chlpík, doc. Noskovič a prof. Bíro. Kandidát na dekana, doc. Ondrišík zodpovedal na všetky
položené otázky a vznesené pripomienky. Následne doc. Candrák ukončil verejnú časť zasadnutia AS
FAPZ a požiadal členov AS FAPZ aby sa odobrali do priestorov knižnice Katedry genetiky
a plemenárskej biológie, kde bude bezprostredne vykonaná voľba kandidáta na dekana.

Bod 6
Doc. Candrák s predsedom volebnej komisie prof. Barancom informovali členov AS FAPZ o priebehu
a spôsobe tajnej voľby kandidáta na dekana FAPZ. Následne členovia AS FAPZ vykonali tajnú voľbu.
Výsledok tajného hlasovania:
počet oprávnených členov: 15
počet vydaných hlasovacích lístkov: 15
počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 15
počet platných hlasovacích lístkov: 15
za návrh: 15
zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie 4/3/2014: AS FAPZ SPU v Nitre zvolil jednomyseľne v 1. kole riadnych volieb kandidáta
na dekana FAPZ SPU v Nitre kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 20152019 doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.
Uznesenie 5/3/2014: AS FAPZ ukladá predsedovi AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Jurajovi Candrákovi,
CSc. zabezpečiť podľa č. 15 ods. 4, písm. h, Štatútu FAPZ SPU v Nitre zápisničné a dokumentačné
spracovanie výsledkov volieb a predložiť písomný návrh AS FAPZ SPU v Nitre na vymenovanie
dekana rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.
Bod 7
V rôznom vystúpili doc. Chlpík a doc. Candrák, ktorí navrhli ešte nutnosť uskutočniť do konca roka
jedno zasadnutie AS FAPZ z dôvodu úpravy vnútorných dokumentov FAPZ a AS FAPZ. Členovia AS
FAPZ s uvedeným návrhom súhlasili.
Bod 8
Predseda AS FAPZ doc. Candrák poďakoval členom senátu za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
AS FAPZ SPU v Nitre.
V Nitre, 28.11. 2014

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda AS FAPZ

Zapísal: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
tajomník AS FAPZ
Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Overil: Bc. Viktória Jelová

