Zápisnica č. 12/2008
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 20. 11. 2008, PD
Okoč
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie komisií
4. Zloženie sľubu novozvolených členov AS FAPZ za študentskú časť akademickej
obce.
5. Schvaľovanie materiálu „Študijný poriadok FAPZ“
6. Schvaľovanie materiálu „Štatút Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
v Nitre“
7. Schvaľovanie „materiálu „Rokovací poriadok AS FAPZ“
8. Schvaľovanie materiálu „Organizačný a volebný poriadok AS SPU v Nitre“
9. Informácie dekana o aktuálnych problémoch a situácii na fakulte
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu a hostí privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej
Debrecéni, PhD. Predseda AS ďalej predstavil program schôdze, navrhol vzájomne zameniť
body 3 a 4 a vyzval prítomných na prípadné ďalšie návrhy na doplnenie programu. Následne
dal o programe hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 9 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/12/2008: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 20. 11.
2008 v štruktúre uvedenej v pozvánke so zámenou bodov 3 a 4.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice prof. Ing. Otta Ložeka, PhD. a
Ing. Miroslava Müllera. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 9 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/12/2008: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: prof.
Ing. Otto Ložek, PhD. a Ing. Miroslav Müller.
K bodu 3
Predseda AS vyzval predsedu volebnej komisie – doc. Baranca, aby predstavil
novozvolených členov a vykonal slávnostný akt zloženia sľubu člena AS. Po prečítaní sľubu,
vyslovení slova „sľubujem“ a podpísaní sľubu člena AS sa novozvolení členovia za
študentskú časť stali riadnymi členmi AS FAPZ. Sľub členov je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 4
Predseda AS otvoril rozpravu k voľbe podpredsedu AS. Za skrutátorov navrhol doc.
Chlpíka a doc. Hluchého. Z pléna na výzvu predsedu AS nevzišli nijaké iné návrhy. O návrhu
skrutátorov dal predseda hlasovať, ktorého výsledkom bol jednomyseľný súhlas všetkých
členov AS.
Následne prebehla tajná voľba podpredsedu senátu za študentskú časť, ktorej
výsledkom bolo zvolenie študentky Ing. Ľ. Gajdošovej za podpredsedu senátu za študentskú
časť. Obálka s hlasovacími lístkami je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 3/12/2008: AS FAPZ v tajných voľbách zvolilo za podpredsedu AS FAPZ
za študentskú časť Ing. Ľ. Gajdošíkovú.

K bodu 5
Predseda AS otvoril rozpravu k schvaľovanému materiálu „Študijný poriadok FAPZ“,
ktorého zmeny stručne predstavil tajomník AS. V diskusii zaznel návrh dekana na zmenu,
vyznačenú na strane 10. Následne dal predseda hlasovať o návrhu so zapracovaním uvedenej
zmeny.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/12/2008: AS FAPZ schvaľuje znenie materiálu „Študijný poriadok
FAPZ“ s úpravami. Plné znenie tohto materiálu je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 6
Predseda AS otvoril rozpravu k schvaľovanému materiálu „Štatút FAPZ SPU v Nitre“,
ktorého zmeny stručne predstavil doc. Černý. V diskusii zazneli návrhy dekana a iných
diskutujúcich na jeho doplnenie, vyznačené v návrhu materiálu. Následne dal predseda
hlasovať o návrhu so zapracovaním uvedených zmien.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 13 hlasov,
proti návrhu – 1 hlas,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 5/12/2008: AS FAPZ schvaľuje znenie materiálu „Štatút FAPZ SPU v
Nitre“ s úpravami. Plné znenie tohto materiálu je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 7
Predseda AS otvoril rozpravu k schvaľovanému materiálu „Rokovací poriadok AS
FAPZ“, ktorého zmeny stručne predstavil tajomník AS. V diskusii zazneli návrhy doc.
Ondrišíka a iných diskutujúcich na jeho doplnenie, vyznačené v návrhu materiálu. Následne
dal predseda hlasovať o návrhu so zapracovaním uvedených zmien.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 6/12/2008: AS FAPZ schvaľuje znenie materiálu „Rokovací poriadok AS
FAPZ“ s úpravami. Plné znenie tohto materiálu je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 8
Predseda AS otvoril rozpravu k schvaľovanému materiálu „Zásady volieb do AS
FAPZ“, ktorého zmeny stručne predstavil tajomník AS. V diskusii zazneli návrhy
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diskutujúcich na jeho doplnenie, vyznačené v návrhu materiálu. Následne dal predseda
hlasovať o návrhu so zapracovaním uvedených zmien.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 7/12/2008: AS FAPZ schvaľuje znenie materiálu „Zásady volieb do AS
FAPZ“ s úpravami. Plné znenie tohto materiálu je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 9
Dekan FAPZ informoval AS FAPZ o prebiehajúcom procese akreditácie a úlohami
toho vyplývajúcimi.
K bodu 10
Predseda AS otvoril bod rôzne a vyzval členov k diskusii. Doc. Chlpík upozornil na
klesajúcu úroveň študentského života a na nezrovnalosti spojené s organizáciou
imatrikulačného plesu. Doc. Hudec na to reagoval s pripomienkou, že k riešeniu načrtnutých
otázok by mali prispieť novozvolení zástupcovia študentskej časti AS, ktorí študentskú obec
v AS zastupujú. Do diskusie vstúpil aj dekan FAPZ a ozrejmil kompetencie fakulty
a študentov, ktoré môžu napomôcť v riešení načrtnutého problému. Doc. Hluchý kritizoval
nedôstojné umiestnenie predajne skrípt a navrhol pre FAPZ pripraviť niektoré formy
propagačných predmetov fakulty. Ing. Heczko načrtol problémy s pripojením na internet na
ŠD, na čo mu predseda AS ozrejmil, že tento problém nie je v kompetencii AS ani FAPZ.
K bodu 11
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi a hosťom
za aktívnu a tvorivú účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 20.11. 2008

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

Zapísal:

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

Overil:

prof. Ing. Otto Ložek, PhD.

Overil:

Ing. Miroslav Müller

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Študijný poriadok FAPZ
3. Štatút Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
4. Rokovací poriadok AS FAPZ
5. Zásady volieb do AS FAPZ
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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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