Zápisnica č. 10/2015
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(22.09. 2015, zasadacia miestnosť D-FAPZ)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: prof. Baranec, prof. Ložek, doc. Ducsay
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ.
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Sľub nového člena AS FAPZ SPU v Nitre.
4. Schvaľovanie návrhu dekana FAPZ na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FAPZ.
5. Rôzne.
6. 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 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 1/10/2015: AS FAPZ schvaľuje návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
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 2/10/2015: 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 3/10/2015: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok za overovateľov zápisnice
prof. Ing. Marka Hala, PhD. a Bc. Viktóriu Jelovú.

Bod 3
Doc. Candrák informoval členov AS FAPZ o ukončení členstva v AS FAPZ Ing. Juraja Majzlíka z dôvodu
ukončenia štúdia. Ďalej doc. Candrák informoval o poradí náhradníkov študentskej časti akademickej
obce z ostatných volieb do AS FAPZ. Vzhľadom na nejasnosť určenia náhradníka sa doc. Candrák ako
predseda AS FAPZ obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na predsedníčku AS SPU. Na základe vyjadrenia
Legislatívnej komisie AS SPU sa prvým náhradníkom po ostatných voľbách do AS FAPZ za študentskú
časť stáva Ing. Mária Rušinová, študentka na dennej forme doktorandského štúdia (II. ročník).
Doc. Candrák informoval členov AS FAPZ, že je Ing. Rušinová v zahraničí na študijnom pobyte a že
členom AS FAPZ sa stane až po zložení a písomnom potvrdení sľubu. K tomuto bodu diskutovali
prof. Halo, doc. Gašparík a doc. Ondrišík.

Uznesenie 4/10/2015: AS FAPZ berie na vedomie vyjadrenie Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
ohľadom určenia náhradníka do študentskej časti AS FAPZ. Náhradníkom sa stáva Ing. Mária
Rušinová, ktorá sa členom AS FAPZ stane zložením sľubu po návrate zo zahraničného študijného
pobytu.

Bod 4
V tomto bode doc. Candrák požiadal dekana FAPZ doc. Ondrišíka o predstavenie kandidáta do
Vedeckej rady FAPZ, prof. Ing. Pavla Tlustoša, CSc., dekana Fakulty agrobiológie, potravinových
a prírodných zdrojov Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Doc. Ondrišík informoval členov
AS FAPZ o dôvodoch návrhu, predstavil kandidáta a požiadal o schválenie návrhu. Následne doc.
Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu. V rámci diskusie vystúpili doc. Gašparík, prof. Halo,
doc. Macák a doc. Ondrišík. Následne požiadal doc. Candrák členov AS FAPZ o vykonanie tajnej voľby.

Výsledok tajného hlasovania:
Počet hlasujúcich členov: 11, počet hlasov za: 11, počet hlasov proti: 0
Uznesenie 5/10/2015: AS FAPZ schvaľuje prof. Ing. Pavla Tlustoša, CSc. za člena Vedeckej rady FAPZ
SPU v Nitre.

Bod 5
Dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval členov AS FAPZ o aktuálnom dianí na fakulte. Informoval
o počte zapísaných študentov, najmä o počte študentov v prvom ročníku na prvom stupni štúdia.
Informoval o výraznom poklese v porovnaní s rokmi 2014 a 2013. Doc. Ondrišík sa vyjadril aj
o možných následkoch poklesu počtu študentov na FAPZ. Vzhľadom na tento pokles bude potrebné
zintenzívniť publikačnú aktivitu tvorivých pracovníkov na FAPZ, ako aj objem získaných prostriedkov
z domácich a zahraničných projektov. Pokiaľ sa táto situácia nezmení, bude musieť prísť k redukcii
počtu zamestnancov na fakulte. Bude potrebné ľudí na základných pracoviskách motivovať k vyšším

výkonom, inak to bude musieť byť riešené cez znižovanie počtu pedagogických a nepedagogických
pracovníkov. Budú podporovaní iba pracovníci, ktorí budú mať adekvátnu aktivitu. Týmto smerom sa
doc. Ondrišík chce obrátiť aj na vedúcich pracovísk na najbližšom kolégiu dekana, ktoré bude
13.10. 2015. Vedúci jednotlivých pracovísk sa budú musieť v blízkej dobe zaoberať možnosťami
šetrenia mzdových nákladov na pracoviskách. Jedno z riešení spočíva aj v možnej náhrade
nepedagogických zamestnancov dennými doktorandmi.
V rámci rôzneho v diskusii vystúpili aj doc. Gašparík, doc. Candrák, doc. Ondrišík, prof. Strapák,
prof. Halo, doc. Gálik a doc. Chlpík.

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, 24.09. 2015

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

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Overil: Bc. Viktória Jelová

predseda AS FAPZ

