Zápisnica č. 16/2010
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 24. 2. 2010
vo Veľkom Cetíne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium
a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku 2010/2011“
4. Schvaľovanie materiálu „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2009“
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
PhD. Osobitne privítal dekana fakulty, tajomníčku fakulty a prodekana doc. P. Ondrišíka.
Predseda AS ďalej predstavil program schôdze a vyzval prítomných na ďalšie návrhy na
doplnenie programu. Z pléna nevzišli nijaké iné návrhy. Následne dal predseda o programe
hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/16/2010: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 24. 2.
2010 v pôvodnej štruktúre.
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. 2/16/2010: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: doc.
Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Predseda AS prof. Debrecéni predstavil materiál na schválenie a vyzval dekana FAPZ
- prof. D. Bíru na uvedenie bližších podrobností. Dekan následne obšírne a podrobne vysvetlil
okolnosti výberu doktorandov na základe kritérií a možností obsadzovania voľných miest
v príslušnom roku. V rozprave doc. Hudec predniesol otázku o možnom určení školiteľov,
ktorým budú vypísané témy obsadené, na čo dekan FAPZ a predseda AS reagovali, že to nie
je možné vzhľadom na meniaci sa počet miest v každom roku. Doc. Ondrišík ďalej ubezpečil,
že v prípade študenta na popredných priečkach poradovníka, ktorého vybraná téma v danom
roku nebude obsadená, sa tomuto študentovi ponúkne iná téma. Uvedený systém podporil aj
Ing. Gažo. Predseda AS podporil návrh dekana do kritérií doplniť 5-bodovú prémiu pre
každého účastníka ŠVČ a zrušiť body pre študentov umiestnených na 4. a ostatných
priečkach. Tento návrh podporil aj doc. Baranec, doc. Gašparík a doc. Černý, ktorý by privítal

väčší bodový rozdiel na prvých troch priečkach. Doc. Baranec ďalej vyjadril názor, že 30b za
jazykovú skúšku je priveľa, na čo dekan FAPZ a predseda AS nesúhlasne argumentovali
potrebou jazykových znalostí doktorandov pri práci s vedeckou literatúrou. Doc. Chlpík
navrhol zvýšiť body za odborné články na 2. Dekan však ubezpečil že obvykle potenciálni
doktorandi nemajú nijakú publikačnú činnosť a táto časť skúšky obvykle neovplyvňuje
celkové bodové skóre. Predseda AS na záver zosumarizoval návrh na zmenu materiálu a dal
hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/16/2010: AS FAPZ schvaľuje „Ďalšie podmienky prijatia na
doktorandské štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku
2010/2011“ so zmenou v prílohe 1.a), v ktorej sa za 1. miesto prideľuje 8 bodov, 2.
miesto – 7 bodov, 3. miesto-6 bodov, pre ostatných neumiestnených účastníkov ŠVČ 5b. Dokument v schválenej štruktúre je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 4
Dekan FAPZ – prof. Bíro a tajomníčka Ing. Paštiaková predstavili dokument na
schválenie a vysvetlili pôvod mimoriadnej finančnej dotácie za nadbytočne prijatých
študentov v roku 2009. V rozprave doc. Černý vzniesol otázku, ako sa táto dotácia odrazí na
platoch, na čo mu dekan a tajomníčka FAPZ vysvetlili, že dopad sa ešte nedá vyčísliť,
nakoľko nie je známy ešte rozpočet na rok 2010 a množstvo faktorov, ktoré celkový výsledok
delenia rozpočtu ovplyvňujú. Ing. Paštiaková ďalej ozrejmila, že podľa najnovších údajov
bude rozpočet na vysoké školy v tomto roku pravdepodobne znížený. 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. 4/16/2010: AS FAPZ schvaľuje „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo
štátneho rozpočtu na rok 2009“. Dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
V bode rôzne Dekan FAPZ informoval členov AS o aktuálnych problémoch na
fakulte, ako aj o odchode 2 členov vedeckej rady (smrť člena a odchod do dôchodku). Dekan
FAPZ navrhol za nových členov vedeckej rady FAPZ prof. Mlyneka a Ing. Rudolfa
Nádašského (dlhoročného spolupracovníka FAPZ a predsedu komisií na štátnych záverečných
skúškach), ktorého osobný profil dekan podrobne predstavil. Osobný profil prof. Mlyneka
dekan neprezentoval, pretože prof. Mlynek je zamestnanec FAPZ a je známy všetkým členom
senátu. Doc. Gašparík vyjadril výhrady k nominácii Ing. Nádašského. Prof. Debrecéni
upozornil že v zmysle Rokovacieho poriadku AS personálne otázky musia byť odhlasované
tajnou voľbou, avšak v prípade aklamačného hlasovania musí toto hlasovanie senát najprv
schváliť. Preto dal o možnosti aklamačného hlasovania po ukončení diskusie hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 5/16/2010: AS FAPZ schvaľuje aklamačné hlasovanie o obsadení 2 miest vo
vedeckej rade FAPZ SPU v Nitre.
Následne dal prof. Debrecéni hlasovať o voľbe prof. J. Mlyneka za člena vedeckej
rady FAPZ.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
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proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 6/16/2010: AS FAPZ schvaľuje prof. Ing. J. Mlyneka, PhD. za člena
vedeckej rady FAPZ SPU v Nitre.
Následne dal prof. Debrecéni hlasovať o voľbe Ing. R. Nádašského za člena vedeckej
rady FAPZ.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 11 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 1 hlas
Uznesenie č. 7/16/2010: AS FAPZ schvaľuje Ing. R. Nádašského za člena vedeckej rady
FAPZ SPU v Nitre.
V bode rôzne doc. Ondrišík predstavil pripomienky katedier FAPZ ku kvantifikácii
výkonov pedagogických zamestnancov FAPZ a predložil tieto pripomienky senátu a vyzval
členov AS FAPZ aby k nim zaujali stanovisko. Prof. Ložek, doc. Gašparík a doc. Hudec
podporili stanovisko, aby bola prednesená a rozdiskutovaná každá pripomienka z katedier,
v zmysle čoho postupovala diskusia a bol rozdiskutovaný každý námet resp. pripomienka.
Prof. Hluchý upozornil na nezrovnalosti k dátumom, na čo doc. Ondrišík reagoval tým, že
dátumy budú uvedené do súladu v konečnej verzii, ktorá bude doručená na katedry. Prof.
Debrecéni, dekan FAPZ, prof. Ložek a doc. Hudec sa zhodli na zámere, že systém treba
zjednodušiť a nie komplikovať a vyzdvihnúť najmä tie aktivity, ktoré sú fakulte prínosom
v zmysle kritérií akreditácie a prideľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu. Doc. Ondrišík
navrhol zrušiť kolónku „Zavedenie nového predmetu a jeho výučba v prvom roku“ vo
formulári 1, s čím sa členovia senátu v diskusii stotožnili. Prof. Hluchý navrhol zlúčiť
položky „Vynálezy“ a „Patenty“ vo fomulári 2 do jednej - s bodovým ohodnotením 20 b,
s čím sa členovia senátu v diskusii stotožnili. Na základe pripomienky z katedier sa členovia
AS stotožnili aj s výhradou nerovností ohodnotenia spoluriešiteľov na projekte a v diskusii
odsúhlasili zmenu bodového ohodnotenia „Riešenie vzdel. projektu – v zahraničí –
spoluriešiteľ“ z 5 bodov na 3 body. Po diskusnej výmene názorov sa členovia AS ďalej zhodli
na zachovaní súčasného stavu pri výpočte autorských podielov publikácii - na aritmetickom
podiele všetkých autorov článku, bez ohľadu na ich poradie alebo príslušnosť k FAPZ SPU.
Členovia AS sa ďalej zhodli aj s návrhom katedier, aby sa k citáciám SCI pridali aj citácie
z databázy SCOPUS. V diskusii bol doc. Chpíkom prednesený návrh v zmysle pripomienky
z katedier, aby do evaluácie boli zahrnuté aj odborné články, proti čomu sa jednoznačne
ohradil doc. Hudec, podľa ktorého autori za odborné články dostávajú od časopisov honorár
a ich nízka vedecká hodnota a veľké množstvo odb. prác v systéme evaluácie zbytočne bude
devalvovať hodnotu vedeckých článkov. Doc. Hudec ďalej navrhol zrušiť všetky kategórie
publikácií v zborníkoch, do ktorých podľa jeho slov zbytočne učitelia vkladajú čas na úkor
vedeckých článkov. S návrhmi doc. Hudeca sa však ostatní členovia AS v diskusii
nestotožnili a zhodli sa na zaradení odborných článkov do evaluácie a ich ohodnotení na 0,5
boda. Na záver diskusie predseda AS zhrnul všetky pripomienky AS FAPZ ku kvantifikácii
a dal o uznesení senátu k tomuto bodu hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 8/16/2010: AS FAPZ berie na vedomie pripomienky katedier FAPZ k
formuláru kvantifikácie výkonov pedagogických pracovníkov za rok 2009 a odporúča
vedeniu FAPZ tieto zmeny zohľadniť a zapracovať do systému hodnotenia
pedagogických zamestnancov FAPZ. Formulár s navrhovanými zmenami je prílohou
originálu tejto zápisnice.
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V následnej diskusii vystúpil prof. Ložek, ktorý upozornil na problematiku
plagiátorstva a vyzval senát na zaujatie stanoviska v nadväznosti na rozhodovanie vedenia
fakulty. Prof. Debrecéni a dekan FAPZ však upozornili, že v tejto veci platia legislatívne
predpisy a aj v rámci SPU sa aktuálne podnikajú systémové kroky na riešenie tohto problému.
K bodu 6
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi FAPZ
prof. Bírovi a tajomníčke FAPZ Ing. Paštiakovej za aktívnu a tvorivú účasť na rokovaní
a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 24. 2. 2010

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. „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímacia skúška na FAPZ
SPU v Nitre v akademickom roku 2010/2011“
3. „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2009“
4. „Kvantifikácia výkonov pedagogických pracovníkov za rok 2009“
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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