Zápisnica č. 22/2010
Z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného
dňa 3. 11. 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 výsledkov volieb
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 – 11 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/22/2010: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 3.11.
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 – 11 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/22/2010: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: doc.
Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Predseda AS FAPZ stručne zhrnul činnosť AS FAPZ za uplynulé funkčné obdobie,
ktoré označil ako tvorivé a úspešné a poďakoval všetkým členom AS za konštruktívny prístup
a tvorivú atmosféru, ako aj za záujem o riešenie problémov na fakulte. Predseda ďalej
informoval o voľbách do AS FAPZ a AS SPU a konštatoval, že doteraz neboli doručené
nijaké sťažnosti ani kritické podnety k priebehu volieb. Preto vyjadril spokojnosť s ich
organizáciou a poďakoval za organizáciu členom AS FAPZ a najmä členom volebných
komisií. Ďalej predseda AS oboznámil prítomných, že bezprostredne po zasadnutí AS
zabezpečí zverejnenie výsledkov volieb na web -stránke senátu resp. fakulty, ktoré podľa
zásad volieb treba zverejniť do 7 dní od konania volieb. Prof. Debrecéni ďalej oslovil
predsedu volebnej komisie s pripomienkou na čo najrýchlejšie zvolanie ustanovujúceho
zasadnutia nového senátu a odovzdal mu slovo, aby členov AS informoval o výsledku volieb.
Ing. Ľ. Vozár informoval o počte zúčastnených voličov, ktorý v prípade
zamestnaneckej aj študentskej časti dosiahli potrebné kvórum, preto ich Ing. Vozár označil za
právoplatné. Ďalej predseda volebnej komisie podrobne informoval o počte volebných
lístkov, počte odovzdaných resp. platných a neplatných lístkov v oboch komisiách

a vymenoval novo-zvolených členov AS FAPZ a AS SPU z radov zamestnancov a študentov,
pričom uviedol aj počty hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti. Upozornil, že v prípade
zmien v zložení senátu musia prebehnúť nové voľby a do senátu nemôže postúpiť žiaden
náhradník, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Ing. Vozár ďalej prehlásil, že zápisnice
a zapečatené obálky s volebnými lístkami má uschované osobne a po konštituovaní nového
senátu ich odovzdá tajomníkovi AS FAPZ. Ďalej informoval že večer v deň konania volieb
boli výsledky volieb osobne odovzdané predsedovi celoškolskej volebnej komisie. Na záver
Ing. Vozár vyslovil spokojnosť s vysokou účasťou voličov na voľbách, ich bezproblémový
priebeh a poďakoval doc. Chlpíkovi za súčinnosť pri koordinácii práce so študentmi.
Na záver dal predseda AS hlasovať členom senátu o vzatí výsledkov volieb na
vedomie.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 11 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/22/2010: AS FAPZ berie na vedomie výsledky volieb do AS FAPZ a AS
SPU.
K bodu 4
Predseda AS otvoril diskusiu, do ktorej sa ako prvý prihlásil dekan FAPZ prof. D.
Bíro. Dekan ocenil komunikáciu s vedením AS FAPZ a celým senátom, ktorá bola podľa jeho
slov bezproblémová a spolupráca prebiehala v konštruktívnej atmosfére. Dekan za spoluprácu
poďakoval súčasným aj bývalým členom AS. Ďalej zdôraznil, že podľa výsledkov volieb sa
zdá, že dôvera v súčasných členov senátu medzi členmi AO obce zrejme pretrváva, keďže
väčšine členom AS dali voliči mandát aj v nových tajných voľbách. Dekan ocenil
a poďakoval doc. Chlpíkovi za mobilizáciu voličov z radov študentov a koordináciu
spolupráce so študentmi.
Prof. Baranec poďakoval členom senátu za doterajšiu spoluprácu a vyslovil
presvedčenie, že ako zástupca fakulty v AS SPU bude naďalej v kontakte s AS FAPZ a bude
sa úzko spolupodieľať na riešení problémov a záujmov fakulty.
Predseda AS poďakoval Ing. Gažovi a ostatným členom senátu, ktorý neboli opätovne
zvolení, za spoluprácu v uplynulom funkčnom období.
K bodu 5
Predseda AS prof. Debrecéni poďakoval prítomným za účasť a následne ukončil
zasadnutie senátu.

V Nitre, dňa 4. 11. 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.
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Prílohy:
1. Prezenčná listina
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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