Zápisnica č. 9/2008
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 26. 5. 2008, KŠZ
FAPZ SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schvaľovanie materiálu „Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v
akademickom roku 2008/2009
4. Schválenie „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008“
5. Schválenie „Návrhu študijných programov na FAPZ “ a „Návrhu práv na habilitačné
a inauguračné konania na FAPZ“ pre komplexnú akreditáciu 2008
6. Informácie dekana o aktuálnych problémoch na fakulte
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1
Prítomných privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD. Osobitne
privítal hostí – dekana FAPZ prof. Ing. Daniela Bíra, PhD. a prodekanov FAPZ – doc. Ing.
Petra Ondrišíka, PhD. a tajomníčku FAPZ – Ing. Z. paštiakovú. Predseda AS FAPZ ďalej
predstavil program schôdze a navrhol vypustiť z programu bod 3. Ďalej vyzval prítomných na
prípadné ďalšie návrhy na doplnenie programu. Následne dal o programe hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 10 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/9/2008: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 26. 5.
2008 v nasledovnej štruktúre:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie „Návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2008“
4. Schválenie „Návrhu študijných programov na FAPZ “ a „Návrhu práv na
habilitačné a inauguračné konania na FAPZ“ pre komplexnú akreditáciu 2008
5. Informácie dekana o aktuálnych problémoch na fakulte
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivan Černého, PhD. a
Ing. Juraja Chlpíka, PhD.. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 10 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 2/9/2008: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo dňa 26. 5. 2008
nasledovne: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Juraj Chlpík, PhD..
K bodu 3
Dekan FAPZ oboznámil prítomných so vzniknutou situáciou deficitu financií
v súvislosti s valorizáciou platov a ich nepokrytia v pridelenej dotácii a navrhol reštrikčné
opatrenia zahrnuté v návrhu rozpisu prostriedkov, ktoré by zo strednodobého hľadiska mali
viesť k zníženiu až vyrovnaniu finančného deficitu. V diskusii k tomuto návrhu vystúpili doc.
Hudec a doc. Gašparík (spresnenie rôznych interpretácií a dezinformácií o vzniknutej situácii,
ktoré sa šíria v akademickej obci), Ing. Paštiaková (ozrejmila deficit podľa ekonomickej
klasifikácie), doc. Černý (návrh na rezervy úsporných opatrení vo forme zlučovania prac.
miest napr. upratovačiek, informácia o chýbajúcich podkladoch ku kvantifikácii, otázka na
zámer riešenia problémov na Dolnej Malante a analýzy, ako navrhnuté opatrenia prispejú
k zníženiu deficitu financií), Ing. Gažo (podobná otázka ako vzniesol doc. Černý o analýze
dopadu úsporných opatrení na zníženie fin. deficitu). Diskusiu uzavrel dekan FAPZ, ktorý
postupne reagoval na vznesené diskusné príspevky. Následne dal predseda AS o návrhu
dekana hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 10 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/9/2008: AS FAPZ schvaľuje „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo
štátneho rozpočtu na rok 2008“. Schválený rozpis je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 4
Dekan FAPZ predstavil návrh na rokovanie. Niektoré podrobnosti týkajúce sa
obsadzovania funkčných miest spresnil prodekan doc. Ondrišík. Následne dal predseda AS
o návrhu hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 10 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/9/2008: AS FAPZ schvaľuje „Návrh študijných programov na FAPZ “
a „Návrh práv na habilitačné a inauguračné konania na FAPZ“ pre komplexnú
akreditáciu 2008. Schválený dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
Dekan FAPZ oboznámil členov AS o aktuálnych otázkach a úlohách na FAPZ.
K bodu 6
V bode rôzne predseda AS otvoril otázku kvantifikácie výkonov pedagogických
pracovníkov v roku 2008. Doc. Ondrišík následne predložil návrh zmeny kvantifikácie
v kategórii bodového hodnotenia riešených grantov. V následnej diskusii vystúpili prof.
Debrecéni (s ozrejmením zmien bodového hodnotenia podľa štruktúry riešiteľov, zástupcov
a spoluriešiteľov projektov), prof. Ložek (ktorý vyjadril nesúhlasné stanovisko so zmenou
bodového hodnotenia), doc. Hudec (o nedocenených karentovaných publikáciách v systéme
kvantifikácie), doc. Gašparík (vyjadril nesúhlasné stanovisko s doc. Hudecom o význame
karentovaných publikácií), doc. Hluchý, doc. Hudec, doc. Gašparík (o určitých problémoch
resp. nedostatočnom prerokovaní otázok kvantifikácie na katedrách), doc. Ondrišík, prof.
Debrecéni, prof. Ložek, doc. Hudec (o podpore stanoviska doc. Ondrišíka aby sa podiel na
publikáciách stanovil na základe aritmetického podielu vypočítaného z počtu autorov
publikácie). Po ukončení diskusie dal predseda AS o návrhu hlasovať:
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Hlasovanie k návrhu: za návrh – 10 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 5/9/2008: AS FAPZ schvaľuje zmeny bodového hodnotenia riešených
grantov v rámci kvantifikácie výkonov pedagogických pracovníkov FAPZ. Schválený
dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
V bode rôzne ďalej predseda AS požiadal členov legislatívnej komisie, aby do
budúceho zasadnutia preštudovali a pripravili materiály, týkajúce sa AS FAPZ, vyplývajúce
z nových predpisov.
K bodu 7
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi,
tajomníčke a prodekanom FAPZ za aktívnu a tvorivú účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie
akademického senátu.

V Nitre, dňa 26.5.2008

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. J. Chlpík, PhD.
člen AS FAPZ

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Rozpis prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008
3. „Študijné programy na FAPZ“ a „Návrhu práv na habilitačné a inauguračné konania
na FAPZ“
4. Zmeny bodového hodnotenia riešených grantov
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (tajomník AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ a AO (www.uniag.sk)
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