Zápisnica č. 26/2018
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(12.2. 2018, zasadacia miestnosť KGPB )

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: prof. Ložek, prof. Halo, Bc. Paulisová
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., osobitne privítal
dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. Následne doc. Candrák predložil návrh programu
zasadnutia AS FAPZ a vyzval členov AS na predloženie doplňujúcich, alebo pozmeňujúcich návrhov k
programu. Nakoľko neboli vznesené iné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy, dal doc. Candrák
hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
Výsledok hlasovania: návrh programu bol schválený jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 1/26/2018: AS FAPZ schvaľuje návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
Doc. Candrák navrhol za overovateľov zápisnice prof. Strapáka a Ing. Lípovú. Žiadne iné návrhy
členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 2/26/2018: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra Strapáka, PhD.
a Ing. Petru Lípovú.

Bod 3
Predseda AS FAPZ doc. Candrák požiadal dekana fakulty doc. Ondrišíka o predstavenie materiálu.
Dekan FAPZ doc. Ondrišík predstavil predkladaný materiál „Systemizácia pracovných miest Fakulty
agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na rok 2018“.
Dekan FAPZ doc. Ondrišík vysvetlil a zdôvodnil potrebu schválenia materiálu. Členov AS FAPZ

informoval o tom, že sa jedná o materiál, ktorý reflektuje súčasný stav zamestnancov na fakulte,
zdôvodnil pohyby v počte pracovných miest v jednotlivých pozíciách, ktoré vychádzajú aj
z aktuálneho kariérneho postupu niektorých pracovníkov. Následne predseda AS FAPZ doc. Candrák
požiadal členov AS FAPZ o prípadné pripomienky, resp. návrhy. Nakoľko z pléna žiadne pripomienky
ani návrhy nevzišli, požiadal doc. Candrák o hlasovanie v predloženom znení.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/26/2018: AS FAPZ schvaľuje bez pripomienok „Systemizáciu pracovných miest Fakulty
agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na rok
2018“.

Bod 4
Dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval členov AS FAPZ o prerozdelení neúčelovej dotácie
z Ministerstva

školstva,

vedy,

výskumu

a športu

Slovenskej

republiky

pre

Slovenskú

poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Rozdelenie neúčelovej dotácie medzi jednotlivé fakulty
a celouniverzitné pracoviská bolo schválené na zasadnutí AS SPU 31.1. 2018. V rámci prostriedkov,
ktoré boli schválené pre Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov navrhol dekan FAPZ
nasledovné prerozdelenie:
1. Program 07711 dofinancovanie vzdelávania vo výške 25 000 eur, z ktorých bude pridelených 1 300
eur na každé pracovisko fakulty vo forme neúčelovej dotácie. Zostatok bude pridelený na dekanát
fakulty pre jeho potreby.
2. Program 0771201 vo výške 8 606 eur, ktoré budú použité na zvýšenie doktorandských štipendií vo
výške 4 %.
Následne požiadal dekan FAPZ doc. Ondrišík o schválenie návrhu prerozdelenia pridelenej dotácie na
FAPZ. Predseda AS FAPZ doc. Candrák požiadal členov o prípadné pozmeňujúce návrhy. Nakoľko
žiadne iné návrhy neboli prednesené, dal doc. Candrák o návrhu dekana FAPZ doc. Ondrišíka
hlasovať.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 4/26/2018: AS FAPZ schvaľuje prerozdelenie neúčelovej dotácie pre FAPZ SPU v Nitre
nasledovne:
1. Program 07711 dofinancovanie vzdelávania vo výške 25 000 eur (1 300 eur pre každé pracovisko
fakulty, zvyšok pre dekanát fakulty).
2. Program 0771201 vo výške 8 606 eur na zvýšenie doktorandských štipendií vo výške 4 % od 1.1
2018.

Bod 5
Doc. Candrák poďakoval členom AS FAPZ a dekanovi fakulty za účasť a ukončil zasadnutie.

V Nitre 12.02. 2018

Zapísal: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
tajomník AS FAPZ

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda AS FAPZ SPU v Nitre

Overil:

prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Overil:

Ing. Petra Lípová

Prílohy:
Príloha 1: Systemizácia pracovných miest Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

