Zápisnica č. 15/2009
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 29. 10. 2009
v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie materiálu „Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre v akademickom roku 2010/2011“
4. Aktuálne informácie dekana o priebehu akreditácie SPU, o personálnych
opatreniach, projektoch ECOVA a o finančnej situácii na fakulte.
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
PhD. Predseda AS ďalej predstavil program schôdze a vyzval prítomných na prípadné ďalšie
návrhy na doplnenie programu. Prof. Debrecéni navrhol medzi bod 3 a 4 vsunúť bod
o rokovaní o úprave rozpočtu FAPZ na rok 2009. Z pléna nevzišli nijaké iné návrhy. Následne
dal predseda o zmene programu hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/15/2009: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 29. 10.
2009 v nasledovnej štruktúre:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie materiálu „Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte
agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v akademickom roku
2010/2011“
4. Úprava rozpočtu FAPZ v roku 2009
5. Aktuálne informácie dekana o priebehu akreditácie SPU, o personálnych
opatreniach, projektoch ECOVA a o finančnej situácii na fakulte.
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivana Černého, PhD.
a Ing. Jána Gaža, PhD. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/15/2009: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: doc.
Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..

K bodu 3
Predseda AS predstavil materiál na schválenie a vyzval dekana FAPZ - prof. D. Bíru
na uvedenie bližších podrobností. Dekan následne obšírne a podrobne vysvetlil okolnosti
výberu študentov a príčiny úpravy materiálu najmä v spojitosti s novým odborom hipológia.
V nasledovnej diskusii k tomuto návrhu vystúpil Ing. Gažo, ktorý upozornil na potrebu bližšej
špecifikácie preukázania spôsobilosti uchádzača pre prácu s koňmi. Prof. Debrecéni ozrejmil,
že bližšia špecifikácia je uvedená v študijných materiáloch. Ďalej spresnil bližší zámer
zatraktívnenia odboru hipológia pre študentov a práve preukázanie spôsobilosti práce so
zvieratami má napomôcť k správnej selekcii uchádzačov. Doc. Gašparík tiež podporil zámer a
poslanie odboru hipológia a ocenil jeho garantov. S jeho názorom sa stotožnil aj Ing. Muller.
Dekan FAPZ následne ozrejmil, že bližšia špecifikácia bude uvedená v požiadavkách na
prijímaciu skúšku a v budúcnosti nevylúčil aj rozšírenie tohto programu.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/15/2009: AS FAPZ schvaľuje „Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte
agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v akademickom roku 2010/2011)“.
Dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 4
Dekan informoval senát o doterajšom plnení úsporných opatrení, o počte pracovníkov,
ktorým nebola predĺžená pracovná zmluva, ako aj o počte a štruktúre novoprijatých učiteľov.
Ďalej informoval o ukončení prac. pomeru a personálnych presunoch technických
pracovníkov a o dopade týchto zmien na rozpočet fakulty. Vzhľadom na stále vysoký deficit
financií navrhol senátu presun finančných prostriedkov z príjmového účtu zo školného do
mzdového fondu. Tým by sa podarilo deficit fin. prostriedkov vyrovnať do konca roka 2009.
V nasledovnej diskusii doc. Gašparík vyjadril spokojnosť s manažovaním fakulty a ocenil aj
jeho sociálny prístup pri riešení personálnych problémov. Podobný názor vyslovil aj doc.
Baranec ktorý ocenil súlad štýlu vedenia so zásadami morálky. Tajomníčka fakulty Ing.
Paštiaková následne informovala o zámere pridelenia 330 Eur-ovej dotácie pre katedry na
vykrytie prevádzkových nákladov. Za rok 2009 ubezpečila, že pri manažmente fin.
prostriedkov aj naďalej ostávajú prioritou mzdy, k čomu dekan FAPZ doplnil výzvu na
efektívnejšie využívanie potenciálu doktorandov na výučbu a výskum, najmä v súvislosti
s aktuálnym zvýšeným stavom novoprijatých doktorandov. Prof. Hluchý vyjadril
nespokojnosť s personálnym zložením KVD najmä v súvislosti s počtom pedagogických
pracovníkov. Dekan však ubezpečil, že dôležitým kritériom počtu miest je najmä plnenie
úväzkov. Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o návrhu dekana.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/15/2009: AS FAPZ schvaľuje presun finančných prostriedkov za tzv.
školné z príjmového účtu fakulty do mzdového fondu FAPZ.
K bodu 5
Dekan FAPZ informoval členov AS o aktuálnych problémoch na fakulte, zapojení
fakulty a stave rozpracovania projektu ECOVA a najmä o výsledkoch akreditácie, v ktorej
fakulta obstála vynikajúco, nakoľko má priznané práva udeľovať tituly a vedeckopedagogické hodnosti vo všetkých navrhovaných študijných programoch.
K bodu 6
2

V bode rôzne vystúpil Ing. Hrešo s iniciatívou študentov pre zber separovaného
odpadu v rámci SPU. V rozprave iniciatívu ocenil dekan FAPZ a Ing. Muller a následne
predseda AS odkázal prerokovať konkrétne kroky s Ing. Brezinom a potrebe koordinácie
iniciatívy na celoškolskej úrovni. Ďalej Ing. Hrešo poukázal na nefungujúcu počítačovú
miestnosť na ŠD Mladosť, ktorú podľa reakcií dekana a tajomníčky FAPZ bude študentská
časť AS ďalej riešiť v spolupráci s vedením fakulty.
K bodu 7
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS za aktívnu a tvorivú
účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 29. 10. 2009

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

Zapísal:

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

Overil:

Overil:

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. „Podmienky prijatia na štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
v Nitre v akademickom roku 2010/2011“
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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