Zápisnica č. 4/2014
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(15. 12. 2014, zasadačka Katedry genetiky a plemenárskej biológie)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan FAPZ
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie dodatku č. 1 k Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
4. Prerokovanie zmien Zásad volieb do AS FAPZ SPU v Nitre.
5. Prerokovanie zmien Rokovacieho poriadku AS FAPZ SPU v Nitre.
6. Voľba zástupcu FAPZ do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1
Členov AS FAPZ privítal na zasadnutí predseda AS FAPZ doc. Candrák. Osobitne privítal dekana FAPZ
Dr.h.c. prof. Ing. Daniela Bíra, PhD. 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 schválený jednomyseľne.
Uznesenie 1/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok predkladaný program zasadnutia AS
FAPZ.

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.
Uznesenie 2/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok 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.
Uznesenie 3/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok za overovateľov zápisnice
prof. Ing. Marka Hala, PhD. a Bc. Viktóriu Jelovú.

Bod 3
Predseda AS FAPZ doc. Candrák informoval o skutočnostiach, ktoré viedli k potrebe úpravy Štatútu
FAPZ SPU v Nitre z hľadiska zosúladenia so Štatútom SPU v Nitre. Následne odovzdal slovo
Ing. Gažovi, predsedovi legislatívnej komisie AS FAPZ, ktorý bol poverený prípravou návrhu na úpravu
štatútu. Ing. Gažo podrobne predstavil navrhované zmeny v Štatúte FAPZ z hľadiska zosúladenia so
zákonom o vysokých školách a s predpismi SPU v Nitre. Po prezentácii zmien vyzval doc. Candrák
členov AS FAPZ na predloženie doplňujúcich návrhov. Následne dal doc. Candrák o predloženom
návrhu verejne hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 4/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok predložený dodatok č. 1 k Štatútu FAPZ
SPU v Nitre.

Bod 4.
Predseda AS FAPZ doc. Candrák informoval členom AS FAPZ o potrebe úpravy Zásad volieb do AS
FAPZ SPU v Nitre z hľadiska zosúladenia so zákonom o vysokých školách a so Zásadami volieb do AS
SPU v Nitre. Následne doc. Candrák požiadal Ing. Gaža, predsedu legislatívnej komisie AS FAPZ
o predstavenie navrhovaných zmien. Ing. Gažo podrobne informoval o navrhovaných zmenách
v zásadách volieb do AS FAPZ. Po prezentácii doc. Candrák otvoril k návrhu diskusiu. V danej téme
v diskusii vystúpili doc. Gašparík, Ing. Václav, doc. Gálik, doc. Ducsay, doc. Chlpík a doc. Candrák. Po
diskusii dal doc. Candrák o predloženom návrhu verejne hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 5/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok navrhované zmeny v Zásadách volieb do
AS FAPZ SPU v Nitre.

Bod 5.
Predseda AS FAPZ doc. Candrák informoval členov AS FAPZ o potrebe úpravy Rokovacieho poriadku
AS FAPZ. Navrhované úpravy predstavil Ing. Gažo, predseda legislatívnej komisie AS FAPZ, ktorý bol
poverený vypracovaním úpravy Rokovacieho poriadku AS FAPZ. Po prezentácii navrhovaných úprav
otvoril k téme diskusiu doc. Candrák. V diskusii vystúpili doc. Gašparík, doc. Ducsay, doc. Macák,
prof. Halo, prof. Strapák, doc. Gálik, prof. Bíro, doc. Chlpík a prof. Baranec. Po diskusii dal
doc. Candrák verejne hlasovať o predložených úpravách v Rokovacom poriadku AS FAPZ.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 6/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok navrhované zmeny v Rokovacom
poriadku AS FAPZ SPU v Nitre.

Bod 6.
Doc. Candrák informoval členov AS FAPZ o zasadnutí Rady vysokých škôl SR, na ktorom sa zúčastnil.
Nakoľko uplynutím členstva AS FAPZ zanikol mandát v Rade vysokých škôl SR predchádzajúcemu
zástupcovi AS FAPZ, požiadal doc. Candrák členov AS FAPZ o návrhy na zástupcu FAPZ v Rade
vysokých škôl. Prof. Baranec navrhol predsedu AS FAPZ doc. Candráka. Nakoľko členovia AS FAPZ
nepredložili ďalšie návrhy, doc. Candrák dal o návrhu prof. Baranca verejne hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 7/4/2014: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok doc. Ing. Juraja Candráka, CSc. za
zástupcu FAPZ v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky.

Bod 7
V rôznom vystúpil prof. Bíro, dekan FAPZ, ktorý informoval o priebehu ostatného vedenia univerzity.
Informoval o východiskách pre kreovanie dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2015. Informoval
o postavení SPU v Nitre vzhľadom na úspešnosť podávaných vzdelávacích a výskumných národných,
resp. medzinárodných projektov.

Bod 8
Predseda AS FAPZ doc. Candrák poďakoval členom senátu za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
AS FAPZ SPU v Nitre.

V Nitre, 15.12. 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

Prílohy:
Príloha 1: Dodatok č. 1 k Štatútu FAPZ SPU v Nitre
Príloha 2: Zmeny v Zásadách volieb do AS FAPZ
Príloha 3: Zmeny v Rokovacom poriadku AS FAPZ
Na vedomie:
Členovia AS FAPZ
Dekan FAPZ

Príloha 1
Dodatok č. 1
k Štatútu FAPZ SPU v Nitre
Akademický senát FAPZ SPU v Nitre schválili na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2014 tento
dodatok č. 1, ktorým sa Štatút FAPZ SPU v Nitre mení a dopĺňa takto:
1. V článku 27 sa mení znenie bodov 12 a 17.
Pôvodné znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
12. Rektor môže školné odpustiť, znížiť, odložiť termín splatnosti školného pri prekročení
štandardnej dĺžky štúdia na základe písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom
univerzitného informačného systému, s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom
poplatkov SPU a kladného stanoviska dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:
a) odpustiť školné
aa) študentovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona v odôvodniteľných
prípadoch, ak študent prekročil štandardnú dĺžku príslušného študijného
programu,
ab) v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa,
ac) z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa na SPU),
ad) v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí doktoranda
vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného plánu, na základe
čoho mal prerušené štúdium v priebehu akademického roka,
b) znížiť školné o 50 % študentovi
ba) ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosahuje vážený študijný priemer (VŠP)
daný fakultou (VŠP sa určuje z 20 % najlepších priemerov študijných výsledkov
za predchádzajúci akademický rok),
bb) z dôvodu opätovného zápisu po prerušení štúdia v priebehu akademického roka,
bc) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku,
resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce,
bd) ak mu bola od letného semestra príslušného akademického roka povolená zmena
študijného programu v dennej forme štúdia na študijný program s rovnakým
názvom v externej forme štúdia,
c)
odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne 3 splátok
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta s prihliadnutím na jeho
študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu.
Nové znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
12. Rektor môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť termín splatnosti školného na základe
písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom univerzitného informačného systému,
s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom poplatkov SPU v Nitre, a kladného stanoviska
dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:
a) odpustiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia
aa) študentovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona v odôvodniteľných
prípadoch,

ab) v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU počas štúdia
študijného programu príslušného stupňa,
ac) z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba počas
štúdia študijného programu príslušného stupňa na SPU),
ad) v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí doktoranda
vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného plánu,
b) znížiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia o 50% študentovi
ba) ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosiahol vážený študijný priemer (VŠP)
v predchádzajúcom roku štúdia do hodnoty VŠP, ktorý určí fakulta (VŠP sa
určuje z 20 % najlepších priemerov študijných výsledkov za predchádzajúci
akademický rok),
bb) z dôvodu opätovného zápisu v priebehu akademického roka po prerušení štúdia,
bc) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku,
resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce,
c)

d)

znížiť školné o 50 % študentovi z dôvodu, ak mu bola od letného semestra
príslušného akademického roka povolená zmena študijného programu v dennej
forme štúdia na študijný program s rovnakým názvom v externej forme štúdia,
odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne 3 splátok
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta s prihliadnutím na jeho
študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu.

Pôvodné znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
17.Univerzita a fakulta školné a poplatky súvisiace so štúdiom zverejňuje do 20. septembra
v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium
začať, ak ide o bakalársky študijný program a pri ostatných študijných programoch
najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium.
Nové znenie:
Článok 27
Rámcové ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom
17.Univerzita školné a poplatky súvisiace so štúdiom na nasledujúci akademický rok
zverejňuje najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na
štúdium.
Dodatok k Štatútu FAPZ SPU v Nitre nadobúda platnosť dňom 15. 12. 2014.
Dodatok č.1 tvorí súčasť Štatútu FAPZ SPU v Nitre.

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

.................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro PhD.

dekan FAPZ SPU Nitra

Príloha 2
Zmeny v Zásadách volieb do AS FAPZ
Pôvodné znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
3. Člen AS FAPZ nemôže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU nemôže byť súčasne
členom AS FAPZ.

Nové znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
3. Člen AS FAPZ môže byť súčasne členom Akademického senátu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len AS SPU).

Pôvodné znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
11.
Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3,
c) skončením pracovného pomeru s SPU členov zamestnaneckej časti akademického senátu
fakulty a prerušením alebo skončením štúdia členov študentskej časti akademického senátu
fakulty,
d) vzdaním sa funkcie člena,
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri
voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty (podľa § 33 zákona),
f) smrťou člena.
Nové znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
11. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 2,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO FAPZ,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS FAPZ,
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS FAPZ, ak nepožiadal o pozastavenie
členstva v AS FAPZ podľa § 26 ods. 8 zákona
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň
určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide
o člena s pozastaveným členstvom,
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva, to neplatí, ak k obnoveniu
členstva došlo v tejto lehote,

h) vzdaním sa funkcie člena,
i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou AO FAPZ SPU v Nitre podľa čl. 14
Zásad volieb do AS FAPZ SPU v Nitre,
j) smrťou člena.
Pôvodné znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
12. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa odseku 11 písm. b) až f) , zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce
na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné
obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
Nové znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
12. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa odseku 11 písm. b) až j), nastupuje na jeho miesto náhradník podľa článku 13
Zásad volieb do AS FAPZ. V prípade, že náhradník nie je zvolený, zvolí príslušná časť
akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena AS FAPZ. Funkčné obdobie náhradníka,
alebo novozvoleného člena trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.
Ďalej bolo navrhnuté doplnenie Článku 2 o odsek 13:
Nové znenie:
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
13.Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom
doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne
požiadať o pozastavenie členstva v AS FAPZ. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho
po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom
študentskej časti AO FAPZ, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Člen, ktorý má
pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na rokovaní AS FAPZ.

Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 3 odsek 3:
Pôvodné znenie:
Článok 3
Vyhlásenie volieb do AS FAPZ
3. Uznesenie AS FAPZ o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr štyri týždne
pred termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých súčastí
FAPZ, aktualizované na www stránke AS FAPZ a vysielané na informačnej tabuli SPU.

Nové znenie:
Článok 3
Vyhlásenie volieb do AS FAPZ
3. Uznesenie AS FAPZ o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr štyri týždne
pred termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých súčastí FAPZ,
aktualizované na webovom sídle FAPZ.
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 4 odsek 5, 6 a 7:
Pôvodné znenie:
Článok 4
Navrhovanie kandidátov na funkciu členov AS FAPZ
5. V prípade, že bol kandidát zvolený do oboch senátov, musí sa písomne do 24 hodín
rozhodnúť pre jeden z nich.
6. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ zamestnaneckej časti AF FAPZ
sa odovzdajú na AS FAPZ.
7. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ študentskej časti akademickej
obce FAPZ I., II. a III. stupňa sa odovzdajú na AS FAPZ.
Nové znenie:
Článok 4
Navrhovanie kandidátov na funkciu členov AS FAPZ
5. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ zamestnaneckej časti AF FAPZ
sa odovzdajú predsedovi AS FAPZ.
6. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ študentskej časti akademickej
obce FAPZ I., II. a III. stupňa sa odovzdajú predsedovi AS FAPZ.
Ďalej bolo navrhnuté doplnenie textu do Článku 6 odsek 3:
Pôvodné znenie:
Článok 6
Volebná komisia
3. FZVK je päťčlenná. FZVK si zo svojho stredu volí tajným hlasovaním predsedu,
ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. Predseda FZVK môže požiadať
predsedníctvo AS FAPZ o zaradenie tajomníka – níčky AS FAPZ do FZVK.
V päťčlennej FZVK sú štyria zástupcovia fakulty zvolení AS FAPZ a piaty člen je
vyslaný zástupca za AS SPU. Zástupca z AS SPU v FZVK je vždy z inej fakulty.
Činnosť FZVK je koordinovaná CUVK.
Nové znenie:
Článok 6
Volebná komisia
3. FZVK je päťčlenná. FZVK si zo svojho stredu volí tajným hlasovaním predsedu,
ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. Predseda FZVK môže požiadať
predsedníctvo AS FAPZ o zaradenie tajomníka – níčky AS FAPZ do FZVK.

V päťčlennej FZVK sú štyria zástupcovia fakulty zvolení AS FAPZ a piaty člen je
vyslaný zástupca za AS SPU. Zástupca z AS SPU v FZVK je vždy z inej fakulty.
Činnosť FZVK je koordinovaná centrálnou univerzitnou volebnou komisiou (CUVK).
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 7:
Pôvodné znenie:
Článok 7
Volebné lístky
1. Zhotovenie volebných lístkov zabezpečia FZVK a FŠVK
2. Volebný lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých navrhnutých
kandidátov pre danú časť akademickej obce.
3. Volebné lístky sú zhotovené pre:
a) zamestnaneckú časť akademickej obce FAPZ,
b) študentskú časť akademickej obce FAPZ.
4. Príslušná volebná komisia je povinná vydať jeden volebný lístok každému členovi
akademickej obce, ktorý príde voliť a vydanie volebného lístku zaregistrovať v zozname
voličov.
5. Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac také mu počtu kandidátov, koľko
má byť v danej časti akademického senátu zvolených do AS FAPZ
zakrúžkovaním ich poradového čísla na volebnom lístku.
6. Volebný lístok upravený inak, ako predpísaným spôsobom alebo označením viac, ako
najvyššieho prípustného počtu volených kandidátov do AS FAPZ je neplatný.
Nové znenie:
Článok 7
Hlasovacie lístky
1. Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečia FZVK a FŠVK
2. Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých navrhnutých
kandidátov pre danú časť akademickej obce.
3. Hlasovacie lístky sú zhotovené pre:
a) zamestnaneckú časť akademickej obce FAPZ,
b) študentskú časť akademickej obce FAPZ.
4. Príslušná volebná komisia je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi
akademickej obce, ktorý príde voliť a vydanie volebného lístku zaregistrovať v zozname
voličov.
5. Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac také mu počtu kandidátov,
koľko má byť v danej časti akademického senátu zvolených do AS FAPZ
zakrúžkovaním ich poradového čísla na hlasovacom lístku.
6. Hlasovací lístok upravený inak, ako predpísaným spôsobom alebo označením viac, ako
najvyššieho prípustného počtu volených kandidátov do AS FAPZ je neplatný.
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 13:
Pôvodné znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
1. Náhradným členom AS FAPZ v každej časti akademickej obce fakulty je kandidát,

ktorý kandidoval vo voľbách do AS FAPZ pre príslušné funkčné obdobie a získal
najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FAPZ. Musí však
získať minimálne 25 % hlasov, potrebných na zvolenie do AS FAPZ. V prípade
rovnosti hlasov sa náhradný člen AS FAPZ určí žrebovaním.
2. Náhradný člen nastupuje len za člena AS FAPZ, ktorému mandát dlhodobo spočíva
(materská dovolenka, rodičovská dovolenka, dlhodobé pracovné voľno, dlhodobá stáž,
služobná cesta v trvaní aspoň 6 mesiacov). Náhradný člen využíva mandát do
opätovného uplatnenia mandátu člena AS FAPZ, ktorému mandát spočíval, najviac
však do ukončenia funkčného obdobia zvoleného AS FAPZ.
3. V prípade že nie je možné uplatniť inštitút náhradníka podľa čl.13 odst. 1 a 2, konajú sa
doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej obce FAPZ najneskôr do 21 dní od
zaniknutia členstva člena AS FAPZ.
4. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FAPZ.
5. Členstvo v AS FAPZ, ktoré vznikne podľa Čl. 11 Zásad končí funkčným obdobím AS
FAPZ.
Nové znenie:
Článok 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
1. Náhradným členom AS FAPZ v každej časti akademickej obce fakulty je kandidát,
ktorý kandidoval vo voľbách do AS FAPZ pre príslušné funkčné obdobie a získal
najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FAPZ. V prípade
rovnosti hlasov sa náhradný člen AS FAPZ určí žrebovaním.
2. Náhradný člen nastupuje za člena AS, ktorému zaniklo členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa Čl. 2, odst. 11 písm. b) až j).
3. V prípade že nie je možné uplatniť inštitút náhradníka podľa čl.13 odst. 1 a 2, konajú sa
doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej obce FAPZ.
4. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FAPZ.
5. Členstvo v AS FAPZ, ktoré vznikne podľa Čl. 13 Zásad končí funkčným obdobím AS
FAPZ.
Ďalej bolo navrhnuté doplnenie nového Článku 14:
Nové znenie:
Článok 14
Odvolanie člena AS
1. Člena AS FAPZ SPU v Nitre môže odvolať tá časť AO FAPZ SPU v Nitre, ktorá ho volila.
Dôvody odvolania člena:
a) závažné neplnenie povinností člena AS FAPZ SPU v Nitre,
b) hrubé a opakované porušovanie vnútorných predpisov SPU v Nitre a FAPZ SPU
v Nitre,
c) vážne poškodenie záujmov FAPZ alebo SPU v Nitre.
2. Návrh na odvolanie člena AS FAPZ SPU v Nitre môže podať AS FAPZ SPU v Nitre alebo
AO FAPZ SPU v Nitre. AS FAPZ SPU v Nitre návrh na odvolanie člena AS FAPZ SPU
v Nitre preskúma na najbližšom zasadnutí. V prípade schválenia návrhu na odvolanie
dvojtretinovou väčšinou členov AS FAPZ SPU v Nitre, predseda AS FAPZ SPU v Nitre
vyhlási konanie o odvolaní člena.
3. Konanie o odvolaní člena AS FAPZ SPU v Nitre riadi komisia zvolená AS FAPZ SPU
v Nitre.
4. O návrhu na odvolanie člena AS FAPZ SPU v Nitre hlasujú členovia AO FAPZ SPU
v Nitre tajným hlasovaním. Člen AS FAPZ SPU v Nitre je odvolaný ak za jeho odvolanie
hlasuje nadpolovičná väčšina členov AO FAPZ SPU v Nitre.

Ďalej bolo navrhnutá zmena číslovania pôvodných Článkov 14 až 21 ktoré po vložení nového
Článku 14 sa zmenili číslovaním o hodnotu jedna.
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 18:
Pôvodné znenie:
Článok 18
Náhradníci a doplňujúce voľby
Voľba predsedov komisií AS FAPZ
2. Komisie si následne navrhnú zo svojich členov predsedu, ktorého zvolí verejným
hlasovaním AS FAPZ. Predseda komisie je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov AS FAPZ. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta sa
voľby opakujú.
Nové znenie:
Článok 19
Náhradníci a doplňujúce voľby
2. Komisie si následne navrhnú zo svojich členov predsedu, ktorého zvolí tajným hlasovaním
AS FAPZ. Predseda komisie je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
členov AS FAPZ. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta sa voľby opakujú.

Príloha 3
Zmeny v Rokovacom poriadku AS FAPZ
Pôvodné znenie:
Článok 9
Zvolanie zasadnutia AS FAPZ
3. Zvolanie zasadnutia AS FAPZ musí byť zverejnené na www stránke AS FAPZ a vysielané
na informačnej tabuli.
Nové znenie:
Článok 9
Zvolanie zasadnutia AS FAPZ
3. Zvolanie zasadnutia AS FAPZ musí byť zverejnené na webovom sídle FAPZ.
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 15:
Pôvodné znenie:
Článok 15
Uznesenia
2. AS FAPZ sa uznáša na svojom zasadnutí. AS FAPZ je uznášanie schopný, ak sú na
zasadnutí najmenej dve tretiny, nadpolovičná väčšina členov AS FAPZ.
5. Dvojtretinová väčšina hlasov členov AS FAPZ je potrebná na schválenie uznesenia vo
veci:
a) opakovaného schvaľovania návrhu po vznesení námietky dekana FAPZ k rozhodnutiu
AS FAPZ
b) vyslovenie nedôvery predsedovi AS FAPZ, ak o to požiada jedna tretina zvolených
členov AS FAPZ,
c) návrhu na odvolanie dekana z funkcie, ak o to požiada minimálne jedna tretina
zvolených členov AS FAPZ,
d) uvedenej v Čl. 5 písm. j. Rokovacieho poriadku AS FAPZ .
6. Na vyslovenie nedôvery členom AS FAPZ zo strany akademickej obce FAPZ, je pri
minimálnej päťdesiat percentnej účasti členov AS FAPZ na zasadnutí, potrebný
dvojtretinový súhlas prítomných členov AS FAPZ.
7. Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov AS FAPZ na zasadnutí AS FAPZ je
potrebná na schválenie ostatných uznesení.
8. AS FAPZ prijíma nasledovné formy uznesení pri schvaľovaní návrhov:
a) schválenie bez pripomienok,
b) schválenie s pripomienkami (uviesť presné znenie úprav konkrétnych položiek),
c) vzatie na vedomie bez pripomienok alebo s pripomienkami,
d) odročenie na ďalšie zasadnutie AS FAPZ,
e) odporučenie na prepracovanie konkrétnych častí s určením termínu spracovania,
f) odročenie na spracovanie nového návrhu s určením termínu spracovania,
g) zamietnutie (uviesť stručné zdôvodnenie po verejnom hlasovaní).
9. Rozhodnutia, prijaté AS FAPZ sú záväzné pre dekana FAPZ. V prípade, že dekan
FAPZ vznesie námietku k rozhodnutiu AS FAPZ z dôvodov, že pri jeho prijatí neboli
známe skutočnosti, ktoré by mohli realizáciou daného rozhodnutia viesť k negatívnym
dôsledkom na činnosť FAPZ, rozhodne operatívne predsedníctvo AS FAPZ o tom, či
táto námietka má alebo nemá odkladný účinok. V prípade opätovného prerokovávania
v AS FAPZ sa na schválenie rozhodnutia vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov
zvolených členov AS FAPZ (Čl.15 písm.5 Rokovacieho poriadku AS FAPZ).

Nové znenie:
Článok 15
Uznesenia
2. AS FAPZ sa uznáša na svojom zasadnutí. AS FAPZ je uznášanie schopný, ak je na
zasadnutí nadpolovičná väčšina členov AS FAPZ.
5. Dvojtretinová väčšina hlasov členov AS FAPZ je potrebná na schválenie uznesenia vo
veci:
a) opakovaného schvaľovania návrhu po vznesení námietky dekana FAPZ k rozhodnutiu
AS FAPZ,
b) vyslovenie nedôvery predsedovi AS FAPZ, ak o to požiada minimálne jedna tretina
zvolených členov AS FAPZ,
c) návrhu na odvolanie dekana z funkcie, ak o to požiada minimálne jedna tretina
zvolených členov AS FAPZ,
d) schválenia návrhu na odvolanie člena AS FAPZ pre vyhlásenie konania o odvolaní
člena.
6. Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov AS FAPZ na zasadnutí AS FAPZ je
potrebná na schválenie ostatných uznesení.
7. AS FAPZ prijíma nasledovné formy uznesení pri schvaľovaní návrhov:
a) schválenie bez pripomienok,
b) schválenie s pripomienkami (uviesť presné znenie úprav konkrétnych položiek),
c) vzatie na vedomie bez pripomienok alebo s pripomienkami,
d) odročenie na ďalšie zasadnutie AS FAPZ,
e) odporučenie na prepracovanie konkrétnych častí s určením termínu spracovania,
f) odročenie na spracovanie nového návrhu s určením termínu spracovania,
g) zamietnutie (uviesť stručné zdôvodnenie po verejnom hlasovaní).
8. Rozhodnutia, prijaté AS FAPZ sú záväzné pre dekana FAPZ. V prípade, že dekan
FAPZ vznesie námietku k rozhodnutiu AS FAPZ z dôvodov, že pri jeho prijatí neboli
známe skutočnosti, ktoré by mohli realizáciou daného rozhodnutia viesť k negatívnym
dôsledkom na činnosť FAPZ, rozhodne operatívne predsedníctvo AS FAPZ o tom, či
táto námietka má alebo nemá odkladný účinok. V prípade opätovného prerokovávania
v AS FAPZ sa na schválenie rozhodnutia vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov
zvolených členov AS FAPZ (Čl.15 odst. 5 Rokovacieho poriadku AS FAPZ).
Ďalej bola navrhnutá úprava Článku 17:
Pôvodné znenie:
Článok 17
Dokumentácia o činnosti AS FAPZ
4. Zápisnica sa zasiela členom AS FAPZ, dekanovi FAPZ, prodekanom FAPZ a iným
orgánom a osobám podľa požiadavky najneskôr desať dní po zasadnutí AS FAPZ.
Zápisnica zo zasadnutia AS FAPZ sa zverejňuje na www stránke AS FAPZ.
Nové znenie:
Článok 17
Dokumentácia o činnosti AS FAPZ
4. Zápisnica sa zasiela členom AS FAPZ, dekanovi FAPZ a iným osobám podľa požiadavky
najneskôr desať dní po zasadnutí AS FAPZ. Zápisnica zo zasadnutia AS FAPZ sa zverejňuje
na webovom sídle FAPZ.

Pôvodné znenie:
Článok 17
Dokumentácia o činnosť AS FAPZ
7. Zápisnice zo zasadnutia AS FAPZ sa archivujú na sekretariáte AS FAPZ. Každý člen AS
FAPZ má právo nahliadnuť do archívu AS FAPZ.
Nové znenie:
Článok 17
Dokumentácia o činnosť AS FAPZ
7. Zápisnice zo zasadnutia AS FAPZ sa archivujú u tajomníka AS FAPZ. Každý člen AS
FAPZ má právo nahliadnuť do archívu AS FAPZ.

