Zápisnica č. 11/2016
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(09.02. 2016, zasadacia miestnosť KGPB)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnený: prof. Strapák
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.
4. Prerokovanie a schvaľovanie správy o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za obdobie od novembra 2014.
5. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v akademickom
roku 2016/2017.
6. Prerokovanie a schvaľovanie všeobecných a ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium
a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2016/2017.
7. Prerokovanie a schvaľovanie koncepcie dlhodobého rozvoja FAPZ SPU v Nitre na roky 2016-2022.
8. Systemizácia pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
9. Rôzne.
10. 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. Predseda
AS FAPZ doc. Candrák navrhol doplniť program zasadnutia o bod týkajúci sa voľby nového člena
legislatívnej komisie. Nakoľko neboli vznesené iné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy, dal
doc. Candrák hlasovať o upravenom návrhu.

Návrh upraveného programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Sľub nové člena AS FAPZ.
4. Prerokovanie a schvaľovanie správy o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za obdobie od novembra 2014.
5. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v akademickom
roku 2016/2017.
6. Prerokovanie a schvaľovanie všeobecných a ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium
a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2016/2017.

7. Prerokovanie a schvaľovanie koncepcie dlhodobého rozvoja FAPZ SPU v Nitre na roky 2016-2022.
8. Systematizácia pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
9. Voľba člena legislatívnej komisie AS FAPZ.
10. Rôzne.
11. Záver.

Výsledok hlasovania: upravený návrh programu bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS
FAPZ.
Uznesenie 1/11/2016: AS FAPZ schvaľuje návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
AS FAPZ doc. Candrák navrhol za skrutátorov zasadnutia doc. Ducsaya 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 2/11/2016: AS FAPZ schvaľuje za skrutátorov zasadnutia doc. Ing. Ladislava Ducsaya, Dr.
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 3/11/2016: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Marka Hala, PhD.
a Bc. Viktóriu Jelovú.

Bod 3
Doc. Candrák informoval členov AS FAPZ, že v súvislosti s ukončením štúdia Ing. Juraja Majzlíka, PhD.
sa na základe výsledku ostatných volieb do AS FAPZ a po zložení sľubu stáva novým členom AS FAPZ
Ing. Mária Rušinová (študentská časť akademického senátu FAPZ). Následne Ing. Mária Rušinová
zložila sľub člena AS FAPZ, ktorý potvrdila vlastnoručným podpisom. Predseda AS FAPZ doc. Candrák
zablahoželal Ing. Rušinovej k členstvu v senáte a zaželal jej veľa úspechov v práci v AS FAPZ.

Bod 4
Správu o činnosti AS FAPZ od novembra 2014 predniesol predseda AS FAPZ doc. Candrák. V správe
doc. Candrák stručne charakterizoval činnosť akademického senátu, priebeh jednotlivých zasadnutí
AS FAPZ a zasadnutí predsedníctva AS FAPZ. Samostatne uviedol najvýznamnejšie schvaľované
materiály a svoju účasť na zasadnutiach Rady vysokých škôl. Ďalej členov AS FAPZ informoval, že

správa bude prezentovaná aj na najbližšom zasadnutí akademickej obce FAPZ. Po prednesení správy
vyzval doc. Candrák členov AS FAPZ na prednesenie pripomienok. Nakoľko žiadne pripomienky
z diskusie nevzišli dal doc. Candrák o správe hlasovať.

Výsledok hlasovania: správa o činnosti AS FAPZ bola jednomyseľne schválená prítomnými členmi AS
FAPZ.
Uznesenie 4/11/2016: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok správu o činnosti AS FAPZ. Predseda AS
FAPZ zabezpečí jej následné povinné zverejnenie na webovom sídle FAPZ.

Bod 5
Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017 predstavil
členom AS FAPZ dekan FAPZ doc. Ondrišík a požiadal o ich schválenie. Následne doc. Candrák otvoril
k tomuto bodu diskusiu. Nakoľko z diskusie nevzišli žiadne pripomienky, dal doc. Candrák o tomto
bode hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 5/11/2016: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok podmienky prijatia na štúdium na FAPZ
SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017.

Bod 6
Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímaciu skúšku na FAPZ SPU
v Nitre pre akademický rok 2016/2017 predstavil členom AS FAPZ dekan FAPZ doc. Ondrišík. Po
predstavení materiálu požiadal doc. Ondrišík členov AS FAPZ o jeho schválenie. Následne doc.
Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu, z ktorej vyplynuli niektoré návrhy na úpravu. Z diskusie
vzišiel návrh, aby sa z podmienok prijatia pre uchádzačov o doktorandské štúdium vypustilo
obmedzenie povinnosti absolvovať študijný program v rámci akreditácie FAPZ a aby sa v rámci
bodového hodnotenie kritérií vypustilo obmedzenie týkajúce sa absolvovanej zahraničnej stáže
v Českej republike. Následne dal doc. Candrák hlasovať o upravenom materiály.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 6/11/2016: AS FAPZ schvaľuje s pripomienkami všeobecné a ďalšie podmienky prijatia
na doktorandské štúdium a prijímaciu skúšku na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2016/2017.

Bod 7
Koncepciu dlhodobého rozvoja FAPZ SPU v Nitre predstavil členom AS FAPZ dekan FAPZ doc.
Ondrišík. Vysvetlil dôvody vypracovania a schválenia koncepcie a požiadal o jej schválenie. Následne

doc. Candrák otvoril k tomuto materiálu diskusiu. V rámci diskusie vystúpili doc. Macák, doc. Candrák
a doc. Ondrišík. Následne dal doc. Candrák hlasovať o predloženej koncepcii.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 7/11/2016: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok koncepciu dlhodobého rozvoja FAPZ
SPU v Nitre.

Bod 8
Zmenu systemizácie pracovných miest na FAPZ k 1.2. 2016 predstavil dekan FAPZ doc. Ondrišík.
Vysvetlil dôvody spracovania systemizácie a jej schválenie. K materiálu diskutovali doc. Gašparík, doc.
Candrák a doc. Ondrišík. Z dôvodu aktuálneho schvaľovania systemizácie pracovných miest na FAPZ
bolo súčasťou schvaľovania aj zrušenie dodatku k organizačnému poriadku na FAPZ zo dňa 10.4.
2015, ktorý riešil systemizáciu pracovných miest na FAPZ v predchádzajúcom období. Následne dal
doc. Candrák hlasovať o schválení systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre k 1.2. 2016.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 8/11/2016: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok systemizáciu pracovných miest na FAPZ
SPU v Nitre k 1.2. 2016 a zároveň zaniká platnosť a účinnosť dodatku k organizačnému poriadku
FAPZ SPU v Nitre zo dňa 10.4.2015.

Bod 9
Doc. Candrák navrhol za člena legislatívnej komisie AS FAPZ Ing. Máriu Rušinovú. Nakoľko neboli
predložené iné návrhy, dal doc. Candrák o svojom návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 09/11/2016: AS FAPZ schvaľuje za člena legislatívnej komisie AS FAPZ Ing. Máriu
Rušinovú.

Bod 10
Doc. Candrák informoval, že najbližšie výročné zasadnutie akademickej obce FAPZ sa uskutoční 24.3.
2016 o 10:00 v posluchárni Z-01. Ďalej doc. Ondrišík informoval o príprave 70. Výročia vzniku FAPZ,
o slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FAPZ SPU v Nitre a o plánovanom termíne osláv vzniku FAPZ
pre všetkých zamestnancov. Doc. Candrák informoval o potrebe prípravy a vyhlásenia volieb do
študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre. Dôvodom je ukončenie členstva v senáte viacerých členov
študentskej časti AS FAPZ v roku 2016 a vyčerpanie možnosti inštitútu náhradníkov ako nových
členov akademického senátu. Predsedníctvo AS FAPZ na svojom najbližšom zasadnutí navrhne termín
a pripraví harmonogram volieb do študentskej časti AS FAPZ v Nitre na schválenie do AS FAPZ.

Bod 11
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, 09.02. 2016

predseda AS FAPZ

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

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Overil: Bc. Viktória Jelová

Prílohy:
Správa o činnosti Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre za obdobie od novembra 2014.
Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v akademickom
roku 2016/2017.
Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre
akademický rok 2016/2017.
Koncepcia dlhodobého rozvoja Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre na roky 2016 – 2022.
Systemizácia pracovných miest na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k 1.2. 2016.

