Zápisnica č. 9/2015
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(29.05. 2015, zasadačka Katedry genetiky a plemenárskej biológie)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: doc. Gašparík, doc. Ducsay, Ing. Majzlík, Bc. Jelová
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ, Ing. Zuzana Paštiaková, tajomníčka FAPZ
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu FAPZ na rok 2015.
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. a Ing. Zuzanu Paštiakovú, tajomníčku FAPZ. Následne doc. Candrák
predložil návrh programu zasadnutia AS FAPZ a vyzval členov AS na predloženie doplňujúcich, alebo
pozmeňujúcich návrhov k programu. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, dal
o návrhu programu doc. Candrák hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh programu bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 1/9/2015: AS FAPZ schvaľuje návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
Doc. Candrák predložil návrh na overovateľov zápisnice, navrhol prof. Hala a sl. Paulisovú. Žiadne iné
návrhy členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 2/9/2015: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok za overovateľov zápisnice
prof. Ing. Marka Hala, PhD. a sl. Miriamu Paulisovú.

Bod 3
Doc. Candrák odovzdal slovo dekanovi FAPZ doc. Ondrišíkovi, ktorý členov AS FAPZ informoval
o návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na FAPZ pre rok 2015. Informoval
o pridelených prostriedkoch rozpočtovej dotácie v zmysle rozhodnutia AS SPU a Správnej rady SPU
v Nitre (prípis R-SPU zo dňa 15.5.2015). O kategorizácii pridelenej dotácie informovala tajomníčka
FAPZ Ing. Paštiaková, ktorá informovala aj o pridelení 1200 eur na prevádzku pre každé pracovisko.

Ďalej doc. Ondrišík informoval, že bude potrebné výhľadovo sa zaoberať prezamestnanosťou na FAPZ
z dôvodu

znižujúceho

sa

počtu

študentov

a dodržania

pomeru

medzi

pedagogickými

a nepedagogickými zamestnancami. V blízkej budúcnosti sa preto vedúci pracovníci budú musieť
zaoberať šetrením mzdových prostriedkov pri obsadzovaní učiteľských a neučiteľských miest. V tejto
súvislosti doc. Ondrišík informoval členov AS FAPZ, že denní doktorandi budú prideľovaní prednostne
na tie pracoviská, kde je predpoklad publikovania výstupov v kategórii A a B. V prípade ak pracovníci
na pracoviskách dlhoročne nepublikujú adekvátnym spôsobom (kategória A a B) nebudú im
prideľovaní doktorandi na dennom štúdiu a opačne. V zmysle prebiehajúcej kvantifikácie
pedagogických pracovníkov na FAPZ nebude mať tento rok priznaný osobný príplatok 8-9 učiteľov.
Doc. Ondrišík vyjadril nespokojnosť nad tým, že niektorí tvoriví zamestnanci na FAPZ uprednostňujú
publikovanie výsledkov v zahraničných časopisoch, ktoré nie sú indexované v databázach WoS alebo
Scopus pred fakultným časopisom Acta fytotechnica et zootechnica, ktorý je momentálne
v poslednom štádiu hodnotenia pre zaradenie do databázy Scopus. Naďalej ostáva v platnosti
opatrenie ohľadom obsadzovania funkčných miest docent a profesor (za 5 rokov min. 2,5 podiel vo
vedeckých časopisoch, resp. min. 1,0 podiel vo vedeckej monografii alebo v učebnici). K návrhu
rozpočtu na rok 2015 sa následne vyjadril prof. Halo ako predseda ekonomickej komisie AS FAPZ,
ktorá odporúča návrh schváliť v plnom rozsahu. Doc. Candrák následne otvoril k návrhu diskusiu.
V diskusii vystúpili prof. Baranec, Ing. Paštiaková, doc. Candrák, prof. Ložek, doc. Ondrišík, doc. Gálik
a prof. Strapák. Po diskusii dal doc. Candrák hlasovať o návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo
štátneho rozpočtu na FAPZ pre rok 2015 v predloženom stave.

Výsledok hlasovania: návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2015 na FAPZ
bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/9/2015: AS FAPZ schvaľuje návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu
na rok 2015.

Bod 4
Doc. Candrák otvoril diskusiu k aktuálnym problémom na FAPZ. V rámci diskusie viacerí členovia AS
FAPZ vyjadrili kritické postoje k uzatvorenej zmluve medzi SPU v Nitre a spoločnosťou Lambda Life
(rámcová zmluva 111/2015/SPU) s konštatovaním, že zmluvné ceny uvádzané v rámcovej dohode sú
neadekvátne vysoké a pre pracoviská likvidačné. Na základe diskusie navrhol doc. Candrák prijať
samostatné uznesenie, o ktorom dal hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený prítomným členmi AS FAPZ.
Uznesenie 4/9/2015: AS FAPZ vyjadruje krajnú nespokojnosť s uzatvorenou rámcovou zmluvou
medzi SPU a spoločnosťou Lambda Life (111/2015/SPU) ohľadom zmluvných cien chemikálií, ktoré
sú príliš vysoké a pre jednotlivé pracoviská likvidačné s ohľadom na bežné trhové ceny.

Bod 5
V tomto dobe programu doc. Ondrišík informoval členov AS FAPZ o priebehu štátnych skúšok na
FAPZ a o výsledkoch kvantifikácie pedagogických pracovníkov na FAPZ. Ďalej Ing. Paštiaková
informovala o ukončenom obstarávaní dodávateľa na výmenu okien na SPU v Nitre.

Bod 7
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, 29.05. 2015

Zapísal: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
tajomník AS FAPZ

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Overil: Miriama Paulisová

predseda AS FAPZ

