Zápisnica č. 7/2007
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre (KŠZ) dňa 12. 11. 2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Kooptácia člena študentskej časti senátu
2. Schválenie rozdelenia pridelenej časti rozpočtovej rezervy MŠ SR za rok 2007
3. Príprava správy o činnosti AS FAPZ za rok 2007 a zasadnutia Akademickej obce
4. Schválenie plánu činnosti AS FAPZ na rok 2008
5. Informácie dekana o aktuálnych problémoch na fakulte
6. Rôzne
K bodu 1
Prítomných privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD. Osobitne
privítal hostí – p. dekana prof. Ing. Daniela Bíru, PhD. a kvestorku FAPZ – Ing. Z.
Paštiakovú.
Predseda AS FAPZ ďalej navrhol zmenu programu z procedurálnych dôvodov nasledovne:
1. Zaradiť bod 2 „Otvorenie a schválenie programu“, bod 3. „Schválenie overovateľov
zápisnice“. Na základe dodatočnej požiadavky dekana FAPZ zaradiť bod 6 “Schválenie
rozšírenia kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií študentom 1 roč. II. stupňa
štúdia pre akademický rok 2007/2008“. Ďalej navrhol body 3. a 4. z pôvodného
programu presunúť do rokovania nasledujúceho zasadnutia akademického senátu.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/7/2007: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 12.11.
2007 v nasledovnej štruktúre:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kooptácia člena študentskej časti senátu
4. Schválenie rozdelenia pridelenej časti rozpočtovej rezervy MŠ SR za rok 2007
5. Schválenie návrhu dekana FAPZ o rozšírení kritérií pre prideľovanie
motivačných štipendií pre akademický rok 2007/2008
6. Informácie dekana o aktuálnych problémoch na fakulte
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivan Černého, PhD.
a Ing. Jána Gaža, PhD..
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 13 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 1 hlasov
Uznesenie č. 2/7/2007: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo dňa 12.11.2007
nasledovne: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..

K bodu 3
Predseda AS FAPZ vysvetlil dôvody odchodu člena senátu za študentskú časť
v súvislosti s ukončením bakalárskeho stupňa štúdia, čím sa uvoľnilo jedno miesto
v študentskej časti AS FAPZ. Následne predseda AS privítal náhradníka podľa výsledku
volieb – Silvestra Szásziho, ktorý slávnostne pred členmi zložil sľub člena AS FAPZ, ktorý
potvrdil aj svojim podpisom. Písomný sľub nového člena AS FAPZ je prílohou tejto
zápisnice.
K bodu 4
Dekan FAPZ prof. Ing. Daniel Bíro, CSc., spolu s Ing. Z. Paštiakovou informovali
o stave a pohyboch finančných prostriedkov na fakulte. Následne dekan FAPZ vysvetlil
perspektívy a možnosti prerozdelenia rezervy z dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2007
a predniesol 2 varianty prerozdelenia:
1. variant – vyčleniť čiastku 396 tis. Sk na riešenie havarijných situácií na fakulte –
kategória 630 – Tovary a služby
- čiastku 500 tis. Sk prerozdeliť na katedry podľa metodiky delenia rozpočtu
na rok 2007 (50% podľa počtu učiteľov a 50% podľa počtu odučených
študentov v roku 2005/2006)
2. variant - vyčleniť čiastku 396 tis. Sk na riešenie havarijných situácií na fakulte –
kategória 630 – Tovary a služby
- čiastku 500 tis. Sk rozdeliť na mzdy – kategória 611 000
V diskusii k tomuto návrhu vystúpili členovia senátu – J. Chlpík, M. Müller, I. Černý, J.
Gažo, K. Hudec, J. Venglarčík, T. Baranec, D. Bíro a O. Ložek, ktorí podporili možnosť
ponechania celej čiastky rezervy na rekonštrukcie a riešenia havarijných situácií na fakulte.
Na základe diskusie dekan predložil 3. variant prerozdelenia pridelenej čiastky z rezervy
MŠ SR a požiadal senát o jeho schválenie. Predseda senátu dal hlasovať o pozmeňujúcom
návrhu p. dekana.
Hlasovanie k 3. návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/7/2007: AS FAPZ schvaľuje návrh dekana FAPZ na prerozdelenie
rezervy z dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2007, a to v zmysle vyčlenenia celej
finančnej rezervy na riešenie havarijných situácií a rekonštrukčných prác na fakulte
(podľa potreby jednotlivých pracovísk) – kategória 630 – Tovary a služby.
K bodu 5
Dekan FAPZ prof. Ing. Daniel Bíro, CSc. požiadal senát o schválenie návrhu FAPZ
o rozšírení kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií pre akademický rok 2007/2008.
V dôvodnej správe predložil na schválenie návrh o doplnenie kritéria „prospech na štátnej
záverečnej skúške bakalárskeho štúdia“, ktorý napomôže k objektívnejšiemu zhodnoteniu
resp. zoradeniu uchádzačov o štipendium, ktorí na základe predošlých kritérií získali zhodné
bodové skóre. Následne dal predseda AS FAPZ o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/7/2007: AS FAPZ schvaľuje návrh dekana FAPZ o rozšírení kritérií pre
prideľovanie motivačných štipendií pre akademický rok 2007/2008 nasledovne:
1. kritérium – študijný priemer za akademický rok 2006/2007
2. kritérium – koeficient opakovateľnosti skúšok
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3. kritérium – študijný priemer na štátnej záverečnej skúške bakalárskeho štúdia.
K bodu 6
Dekan FAPZ prof. Ing. Daniel Bíro, CSc. informoval senát o zmenách v štruktúre,
otvorení a spoplatnení vybraných študijných programov pre externé štúdium na FAPZ. Ďalej
informoval že spoplatnenie štúdia sa bude týkať aj tých študentov, ktorí prekročia štandardnú
dĺžku štúdia.
K bodu 7
V bode rôzne dekan FAPZ prof. Ing. Daniel Bíro, CSc. informoval senát o zmenách
v akreditácii a jej oddialení na rok 2008, ako aj o problémoch s garantovaním niektorých
študijných programov.
Ďalej vystúpil Ing. Bušta, ktorý otvoril otázku nejasností ohľadne odvodov zo mzdy
doktorandov.
Predseda AS FAPZ – prof. O. Debrecéni informoval senát o rokovaní z Rady
vysokých škôl ako aj o rámcovom zameraní budúceho zasadnutia senátu.
K bodu 8
Predseda AS FAPZ na záver poďakoval členom AS, dekanovi a kvestorke FAPZ za
aktívnu a tvorivú účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 15.11.2007

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
predseda AS FAPZ
Zapísal:

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
tajomník AS FAPZ

Overil:

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
podpredseda AS FAPZ

Overil:

Ing. Ján Gažo, PhD.
člen AS FAPZ

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Sľub člena AS FAPZ – Silvester Szászi
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (tajomník AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ
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