Zápisnica č. 2/2010
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 3.12. 2010
o 11,15 hod., KŠZ FAPZ SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov tajného hlasovania
3. Voľba kandidáta na funkciu dekana FAPZ
4. Vyhlásenie výsledku volieb kandidáta na dekana FAPZ
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu a hostí 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 – 15 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/2/2010: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 3.12.
2010 v pôvodnej štruktúre.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivana Černého, PhD.
a Ing. M. Kuruca a za skrutátorov tajného hlasovania doc. Ing. J. Candráka, PhD. a doc. Ing.
K. Hudeca, PhD.. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 15 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/2/2010: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivana
Černého, PhD. a Ing. M. Kuruca a za skrutátorov tajného hlasovania doc. Ing. J.
Candráka, PhD. a doc. Ing. K. Hudeca, PhD.
K bodu 3
Predseda volebnej komisie doc. Černý predstavil kandidáta na dekana a vysvetlil
podrobnosti o postupe tajnej voľby. Následne boli členom AS odovzdané hlasovacie lístky
a prebehla tajná voľba. Následne skrutátori tajného hlasovania skontrolovali a počítali
odovzdané lístky a výsledok odovzdali predsedovi volebnej komisie. Zapečatená obálka
s hlasovacími lístkami je uložená v archíve tajomníka AS FAPZ.
K bodu 4
Predseda volebnej komisie doc. Černý oznámil výsledky volieb v ktorých bol prof. D.
Bíro 15 hlasmi zvolený za kandidáta na dekana FAPZ. N8sledne predseda AS prof. Debrecéni
vyhlásil prof. Ing. D. Bíra, PhD. za zvoleného kandidáta na funkciu dekana FAPZ SPU
v Nitre.
Hlasovanie k vyhláseniu výsledku volieb:
za návrh – 15 hlasov,

proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/2/2010: Akademický senát FAPZ zvolil prof. Ing. D. Bíra, PhD. za
kandidáta na funkciu dekana FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2011-2015.
K bodu 5
V bode rôzne vystúpil doc. Candrák a vyzval prítomných členov AS, aby si do
najbližšieho zasadnutia senátu preštudovali rokovací poriadok, zásady volieb a iné dokumenty
a pripravili si k nim pripomienky resp. návrhy na vylepšenie, nakoľko v priebehu volieb
vznikla potreba niektoré body preformulovať resp. doplniť.
K bodu 6
Predseda AS prof. Debrecéni poďakoval prítomným za účasť a následne ukončil
zasadnutie senátu.

V Nitre, dňa 6. 12. 2010

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

Zapísal:

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

Overil:

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Overil:

Ing. Maroš Kuruc

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Obálka s hlasovacími lístkami (archív tajomníka AS)
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (predseda AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS a AO FAPZ (www.uniag.sk)
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