Zápisnica č. 13/2016
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(14.04. 2016, Podskalie, Klátova Nová Ves)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: Bc. Jelová
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ, doc. Ing. Milan Šimko, PhD., prodekan FAPZ, doc.
Ing. Kamil Hudec, PhD., prodekan FAPZ, Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan 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 2016.
4. Prerokovanie a schvaľovanie kritérií pre priznanie motivačného štipendia študentov FAPZ v letnom
semestri akademického roka 2015/2016.
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., prodekanov FAPZ a 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 doplňujúce, alebo
pozmeňujúce návrhy, dal doc. Candrák hlasovať o návrhu.
Výsledok hlasovania: návrh programu bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 1/13/2016: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
Doc. Candrák predložil návrh na overovateľov zápisnice, navrhol prof. Hala a slečnu 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 2/13/2016: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Marka Hala, PhD.
a slečnu Miriamu Paulisovú.

Bod 3
Doc. Candrák požiadal dekana FAPZ o predstavenie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho
rozpočtu na FAPZ v roku 2016. Dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval členov FAPZ o východiskách
a priebehu rokovaní delenia dotácie na SPU v Nitre. Informoval o aktuálne finančnej situácii na FAPZ

a o možných východiskách pre rok 2017. Požiadal Ing. Paštiakovú, tajomníčku FAPZ o doplnenie.
Tajomníčka FAPZ informovala o konkrétnych položkách v rámci návrhu dotácie na fakulte pre reok
2016. Následne požiadal predseda AS FAPZ o stanovisko prof. Hala, predsedu ekonomickej komisie
AS FAPZ. Predseda ekonomickej komisie prof. Halo vyjadril podporu pre návrh a požiadal o jeho
schválenie. Následne predseda AS FAPZ doc. Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii so
svojimi stanoviskami vystúpili doc. Macák, doc. Candrák, doc. Gašparík, doc. Ondrišík, prof. Ložek,
doc. Ducsay, doc. Gálik, prof. Strapák a prof. Halo. Po diskusii dal predseda AS FAPZ hlasovať
o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/13/2016: AS FAPZ prerokoval a schválil bez pripomienok rozpis dotácie zo štátneho
rozpočtu na FAPZ v roku 2016.

Bod 4
Predseda AS FAPZ doc. Candrák požiadal dekana FAPZ o predstavenie materiálu. Doc. Ondrišík
informoval členov AS FAPZ o význame a potrebe schválenia kritérií pre priznanie motivačného
štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického roka 2015/2016 a požiadal o jeho
schválenie. Následne predseda AS FAPZ doc. Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nakoľko
členovia AS FAPZ nevzniesli žiadne pripomienky, dal predseda AS FAPZ o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 4/13/2016: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok kritériá pre priznanie motivačného
štipendia študentom FAPZ v letnom semestri akademického roku 2015/2016.

Bod 5 a 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, 14.04. 2016

predseda AS FAPZ

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

Overil: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Overil: Miriama Paulisová

Príloha 1: Kritériá pre priznanie motivačného štipendia študentom FAPZ v letnom semestri
akademického roku 2015/2016

Príloha 1:

Kritériá pre priznanie motivačného štipendia študentom FAPZ
v letnom semestri akademického roku 2015/2016
Motivačné štipendiá na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa
priznávajú v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle postupu priznávania a poskytovania motivačného štipendia na R-SPU
v Nitre v letnom semestri ak. roka 2015/16 sa priznáva motivačné štipendium podľa vyššie
citovaného zákona o vysokých školách § 96 ods. 9 za vynikajúce plnenie študijných
povinností.
Štipendium sa priznáva
-

študentom 2. a 3. ročníkov v I. stupni štúdia v dennej forme
študentom 1. a 2. ročníkov v II. stupni v dennej forme (v 1. ročníku len tým, ktorí
boli v ak. roku 2014/15 študentmi SPU v Nitre).

FAPZ bude plnenie študijných povinností študentov posudzovať podľa kritérií schválených
AS FAPZ SPU v Nitre:
a) úspešné absolvovanie študijných predmetov zaradených do študijného programu,
ktoré si študent zapísal v príslušnom akademickom roku štúdia,
b) kvalita dosiahnutých študijných výsledkov v predmetoch podľa písmena a) (študijný
priemer za všetky absolvované predmety v hodnotenom akademickom roku),
c) ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie kvality plnenia študijných povinností:
- študijný priemer v hodnotenom roku max. do 1,50
- študent neopakoval ročník,
- študentovi nebolo uložené disciplinárne opatrenie.
Posudzovaná skupina študentov na účely plnenia študijných povinností je ročník.
Motivačné štipendium sa v letnom semestri akad. roka 2015/2016 prizná nasledovne:
54..... študentom vo výške 470 €
53..... študentom vo výške 370 €.
Počet študentov, ktorým sa priznáva motivačné štipendium vychádza z počtu
študentov fakulty v dennej forme štúdia v akademickom roku 2014/2015 (stav k 31.10.2014).

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
dekan FAPZ

