Zápisnica č. 21/2010
Z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa
25. 10. 2010 v zasadačke KŠZ SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a voľba člena volebnej komisie FZVK
4. Rôzne
5. 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 ďalšie návrhy na
doplnenie programu. Z pléna nevzišli nijaké iné návrhy. Následne dal predseda o programe
hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 13 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/21/2010: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 25.10.
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 – 13 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/21/2010: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: doc.
Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Predseda AS FAPZ oboznámil členov senátu o hospitalizácii a dlhodobej pracovnej
neschopnosti predsedu FZVK, prof. Jančoviča, ktorý sa z dôvodu PN a nadchádzajúcej
neúčasti na voľbách vzdal členstva a funkcie predsedu FZVK. Predseda AS oboznámil členov
o povinnosti senátu zvoliť nového člena FZVK v súlade s platnými predpismi. Predseda AS
navrhol za nového člena FZVK Ing. N. Pollákovú (rod. Szombathovú), PhD., ktorá bola na
základe rozpravy a diskusie navrhnutá za náhradníka pri pôvodnej voľbe FZVK. Ďalej
predseda vyzval prítomných na ďalšie návrhy, nijaké iné však z pléna nevzišli. Za skrutátorov
tajného hlasovania predseda AS navrhol doc. Chlpíka a prof. Baranca. Z pléna iné návrhy
nevzišli a preto dal o návrhu skrutátorov predseda hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 13 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 3/21/2010: AS FAPZ schvaľuje za skrutátorov tajného hlasovania
nasledovných členov AS FAPZ: prof. RNDr. T. Baranec, PhD. a doc. Ing. J. Chlpík,
PhD.
Následne predseda AS rozdal volebné lístky a prebehla tajná voľba člena FZVK, ktorú
uskutočnili prítomní členovia zamestnaneckej časti AS FAPZ. Po spočítaní hlasov výsledky
volieb oznámil doc. Chlpík, ktorý konštatoval že všetkých 10 odovzdaných hlasovacích
lístkov bolo platných a Ing. Polláková bola všetkými hlasmi právoplatne zvolená za členku
FZVK.
Uznesenie č. 4/21/2010: AS FAPZ v tajnom hlasovaní schválil za člena FZVK Ing. N.
Pollákovú (rod. Szombathovú), PhD.
K bodu 4
Predseda AS oboznámil prítomných členov senátu o príprave volieb a do diskusie sa
zapojil aj člen FZVK Ing. Vozár, ktorý informoval o štruktúre a finalizácii volebných lístkov
a o zoznamoch kandidátov.
K bodu 5
Predseda AS prof. Debrecéni poďakoval prítomným za účasť a následne ukončil
zasadnutie senátu.

V Nitre, dňa 26. 10. 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. 1zapečatená obálka s hlasovacími lístkami a výsledkami tajného hlasovania do FZVK
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (predseda AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ a AO (www.uniag.sk)
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