Zápisnica č. 7/2015
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(30.03. 2015, zasadačka Katedry genetiky a plemenárskej biológie)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny.
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie kvantifikačných kritérií pedagogických pracovníkov na FAPZ.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod 1
Členov AS FAPZ privítal na zasadnutí predseda AS FAPZ doc. Candrák. Osobitne privítal dekana FAPZ
doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. Následne doc. Candrák predložil návrh programu zasadnutia AS FAPZ
a vyzval členov AS a dekana FAPZ na predloženie doplňujúcich, alebo pozmeňujúcich návrhov k
programu. Doc. Candrák predložil návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod týkajúci sa kritérií
pre priznanie motivačného štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického roku
2014/2015. Následne doc. Candrák predložil upravený program zasadnutia AS FAPZ na schválenie.

Návrh upraveného programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie kvantifikačných kritérií pedagogických pracovníkov na FAPZ.
4. Kritériá pre priznanie motivačného štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického
roka 2014/2015.
5. Rôzne.
6. Záver.

Výsledok hlasovania: upravený návrh programu bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie 1/7/2015: AS FAPZ schvaľuje upravený návrh programu 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 2/7/2015: 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 3/7/2015: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok za overovateľov zápisnice
prof. Ing. Marka Hala, PhD. a Bc. Viktóriu Jelovú.

Bod 3
Predseda AS FAPZ doc. Candrák požiadal dekana FAPZ doc. Ondrišíka o predstavenie návrhu
kvantifikačných kritérií pedagogických pracovníkov FAPZ. Dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval
o priebehu pripomienkovania kritérií pre hodnotenie výkonov pedagogických pracovníkov na FAPZ
jednotlivými pracoviskami fakulty. Pripomienkovanie a jednotlivé návrhy vychádzajú zo snahy
vedenia fakulty na prepracovanie pôvodného systému. Dekan doc. Ondrišík predstavil jednotlivé
formuláre hodnotiacich kritérií, informoval o ich váhe z hľadiska akreditácie fakulty. Veľká váha sa
prikladá karentovaným publikáciám, citáciám a projektom, teda kritériám, na základe ktorých sa
hodnotí fakulta a na základe ktorých sa prerozdeľuje aj dotácia na univerzite. Následne doc. Candrák
otvoril k jednotlivým formulárom diskusiu. V rámci diskusie vystúpili doc. Gašparík, doc. Macák,
doc. Candrák, doc. Gálik a doc. Ondrišík, ďalej prof. Strapák, prof. Halo a Ing. Herkeľ. V rámci diskusie
členovia AS FAPZ navrhli niekoľko úprav. Po diskusii dal doc. Candrák hlasovať o upravenom návrhu.

Výsledok hlasovania: upravený návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie 4/7/2015: AS FAPZ schvaľuje s pripomienkami kvantifikačné kritériá pedagogických
pracovníkov na FAPZ. Upravené kritériá sú prílohou zápisnice.

Bod 4
Doc. Candrák požiadal dekana FAPZ doc. Ondrišíka o predstavenie navrhovaných kritérií pre priznanie
motivačného štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického roka 2014/2015.
Doc. Ondrišík predstavil materiál a požiadal o jeho schválenie. Následne dal doc. Candrák hlasovať
o preloženom materiály.

Výsledok hlasovania: návrh bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie 5/7/2015: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok kritériá pre priznanie motivačného
štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického roka 2014/2015.

Bod 5
V tomto bode dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval o aktuálnej situácii ohľadom prerozdeľovania
dotácie MŠVVaŠ SR v rámci SPU.

Bod 6
Predseda AS FAPZ doc. Candrák poďakoval členom senátu za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
AS FAPZ SPU v Nitre.
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
V Nitre, 30.03. 2015
Zapísal: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
tajomník AS FAPZ

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Overil: Bc. Viktória Jelová

Prílohy:
Príloha 1: Kvantifikačné kritériá pedagogických pracovníkov na FAPZ.

predseda AS FAPZ

Príloha 1: Kvantifikačné kritériá pedagogických pracovníkov na FAPZ.

Kvantifikácia pedagogických pracovníkov na rok 2015

Pracovisko
Priezvisko
Identifikačné údaje

Meno
Tituly
Osobné číslo
Kategória kvantifikácie
Plný/čiastkový

Formulár 1

Letný semester akad. roka

Pedagogická činnosť
Denné

Prednášky v hod.

2

štúdium

Cvičenia / semináre v hod.

1

Počet vyskúšaných študentov
Prednášky v hod.

2

štúdium

Cvičenia / semináre v hod.

1

Počet vyskúšaných študentov

0,5

Konzultácie v hod.

2

štúdium

Iné pedagogické aktivity

0,5

Diaľkové

Doktorandské

Zimný semester akad. roka

Koeficient

Účasť na doktorandských skúškach

2

Denné

Prednášky v hod.

2

štúdium

Cvičenia / semináre v hod.

1

Počet vyskúšaných študentov

0,5

Diaľkové

Prednášky v hod.

2

štúdium

Cvičenia / semináre v hod.

1

Počet vyskúšaných študentov

0,5

Doktorandské

Konzultácie v hod.

2

štúdium

Účasť na doktorandských skúškach

2

Počet prednesených prác ŠVK

5

Počet obhájených diplomových prác (max. 5 za rok)

10

Počet oponentských posudkov na DP

5

Počet externých doktorandov

30

Počet oponentských posudkov na písomné

7

doktorandské práce
Počet oponentských posudkov na dizertačné práce

15

Počet obhájených bakalárskych prác(max. 5 za rok)

5

Počet oponentských posudkov na bakalárske práce

3

Oponentské posudky na učebnice - počet AH

1,5

Oponentské posudky na skriptá - počet AH

1

Počet oponentských posudkov na habilitačné práce

20

Počet oponentských posudkov na inauguračné konanie

20

Spolu

Vysvetlivky k Formuláru 1
- počet reálne od prednášaných a odcvičených hodín za semester (13. týždňov)
- počet vyskúšaných študentov, za každého študenta: započítať len riadny termín, ostatné termíny sa
nezapočítavajú (termíny uvedené v UIS).
- doktorandské štúdium: počet skutočne odkonzultovaných hodín za predmety uvedené v UIS (za študijnú
skupinu max. 10 hodín).

- počet prednesených prác ŠVK: počet prác ŠVK len z pozície vedúceho práce.
- počet obhájených bakalárskych a diplomových prác : maximálne 5 prác bakalárskych a 5
diplomových.
- počet oponentských posudkov na bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné práce
a inauguračné konanie: skutočný počet z oponovaných bakalárskych, diplomových, dizertačných,
habilitačných prác a posudkov na inauguračné konanie.
- oponentské posudky na učebnice a skriptá: počet skutočne z oponovaných autorských hárkov (1 AH
= 36 000 znakov, t. j. 30 normalizovaných strán - 30 riadkov x 60 znakov).

Formulár 2
Vedecko výskumná činnosť
domáci
projekt
zahraničný
projekt
domáci
projekt
7 000 – 19 999 Eur

(počet)

Riešené výskumné projekty /získané prostriedky

0 – 6 999 Eur

zahraničný
projekt
domáci
projekt

20 000 – 39 999
Eur

zahraničný
projekt
domáci
projekt

40 000 a viac Eur

zahraničný
projekt

Koeficient
vedúci

3

zástupca

1,5

vedúci

5

riešiteľ

3

vedúci

6

zástupca

3

vedúci

8

riešiteľ

4

vedúci

8

zástupca

4

vedúci

12

riešiteľ

6

vedúci

11

zástupca

6

vedúci

16

riešiteľ

8

Riešené projekty na podporu výučby /získané prostriedky
(počet)

Patenty /vynálezy (uviesť % podiel)
domáci
projekt
0 – 6 999 Eur

zahraničný
projekt
domáci
projekt

7 000 – 19 999 Eur

zahraničný
projekt
domáci
projekt

20 000 – 39 999
Eur

zahraničný
projekt

20
vedúci

1

zástupca

0,5

vedúci

2

riešiteľ

1

vedúci

2,5

zástupca

1

vedúci

4

riešiteľ

2

vedúci

4

zástupca

2

vedúci

6

riešiteľ

3

40 000 a viac Eur

Podané projekty (počet)

domáci

vedúci

6

projekt

zástupca

3

zahraničný
projekt

vedúci

8

riešiteľ

4

domáci

vedúci

3

projekt

zástupca

3

zahraničný
projekt

vedúci

6

riešiteľ

6

Vysvetlivky k Formuláru 2
- pri domácich projektoch výskumných a na podporu výučby sa bonifikuje vedúci a zástupca projektu v rozsahu
pridelených finančných prostriedkov.
- pri zahraničných projektoch výskumných a na výučby sa bonifikuje vedúci a riešiteľ projektu v rozsahu
pridelených finančných prostriedkov.
- pri podaných (domáce, zahraničné) projektoch sa bonifikuje vedúci a zástupca projektu, resp. vedúci a riešiteľ
projektu.

Formulár 3
Publikačné aktivity

Koeficient

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) - počet
AH

8

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)
AH

- počet

4

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách (ABA) - počet AH

8

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
domácich vydavateľstvách (ABB) - počet AH

4

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (ACA) - počet
AH

4

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)
AH

4

- počet

Skriptá 1.vydanie BCI - počet AH (nie reedícia)

2

Vedecké práce v časopisoch s IF > 0.5 (ADC; ADD) - počet/podiel autorov zo
slovenských univerzít

30

Vedecké práce v časopisoch s IF < 0.5 (ADC; ADD) - počet/podiel autorov zo
slovenských univerzít

20

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS
(ADM, ADN) - počet/podiel

10

Vedecké práce v ostatných nekarentovaných časopisoch
počet/podiel

(ADE, ADF) -

3

Vedecké práce v Acta fytotechnica et zootechnica, Agrochémia (ADE, ADF) počet/podiel

4

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (AEC) počet/podiel

4

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch v cudzom
jazyku - počet/podiel (AED)

2

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFA doložiť pozvánku, AFC) - počet/podiel

4

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFB - doložiť
pozvánku, AFD) - počet/podiel (doložiť pozvánku)

2

Abstrakty v karentovaných časopisoch (AEG; AEH) - počet/podiel

3

CITÁCIE v SCI na práce pod hlavičkou SPU - počet/podiel

2

Oponovanie vedeckých článkov v časopisoch s IF >0.5 - počet

8

Oponovanie vedeckých článkov v časopisoch IF < 0.5 (WOS, SCOPUS) - počet

4

Oponovanie vedeckých článkov v neindexovaných časopisoch

-

2

počet
Oponovanie monografie - počet AH

1
Spolu

Vysvetlivky k Formuláru 3
- AAA, AAB, ABA, ABB, ACA, ACB, BCI: uvádza sa počet AH (1 AH = 36 000 znakov, t. j.
30 normalizovaných strán - 30 riadkov x 60 znakov). Každý autor uvedie vlastný podiel. Uvádzajú sa
len príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- ADC, ADD, ADM, ADN, ADE, ADF: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na publikáciách,
resp. spoluautorov (1 autor= 100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele autorov slovenských univerzít.
Uvádzajú sa len príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- AEC, AED: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na publikáciách, resp. spoluautorov
(1 autor= 100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele autorov slovenských univerzít. Uvádzajú sa len
príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- AFA, AFB: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na publikáciách, resp. spoluautorov
(1 autor= 100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele autorov slovenských univerzít. Pozvané príspevky je
potrebné dokladovať. Uvádzajú sa len príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- AFC, AFD: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na publikáciách, resp. spoluautorov
(1 autor= 100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele autorov slovenských univerzít. Uvádzajú sa len
príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- AEG; AEH: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na publikáciách, resp. spoluautorov
(1 autor= 100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele autorov slovenských univerzít. Uvádzajú sa len
príspevky evidované pod hlavičkou SPU.
- citácie: uvádza sa súčet prepočítaných podielov autora na citáciách , resp. spoluautorov (1autor =
100 %, 2 autori = 50 %, ....) v podiele príspevkov evidovaných pod SPU.
- oponovanie vedeckých článkov s IF >0.5, IF < 0.5 (WOS, SCOPUS), v neindexovaných
časopisoch: uvádza sa počet oponovaných vedeckých článkov.
- oponovanie monografií: uvádza sa počet oponovaných monografií v rozsahu autorských hárkov
(1 AH = 36 000 znakov, t. j. 30 normalizovaných strán - 30 riadkov x 60 znakov) oponovanej
monografie.

