Zápisnica č. 27/2018
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre
(17. 05.2018, Katedra genetiky a plemenárskej biológie)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: prof. Ing. Marko Halo, PhD., doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Ing. Petra Lípová
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan FAPZ, Ing. Zuzana Paštiaková, tajomníčka FAPZ
Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok 2017.
4. Prerokovanie a schvaľovanie Návrhu rozpočtu FAPZ SPU v Nitre na rok 2018.
5. Rôzne.
6. Záver.
Bod 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., osobitne privítal
dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. a tajomníčku fakulty Ing. Zuzanu Paštiakovú. 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 1/27/2018: AS FAPZ schvaľuje návrh programu zasadnutia AS FAPZ.

Bod 2
Doc. Candrák navrhol za na overovateľov zápisnice prof. Strapáka a Ing. Tunegovú. Žiadne iné návrhy
členovia AS nepredložili, doc. Candrák dal o svojom návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 2/27/2018: AS FAPZ schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra Strapáka, PhD.
a Ing. Martinu Tunegovú.

Bod 3
Doc. Candrák požiadal dekana FAPZ a tajomníčku fakulty aby informovali členov akademického
senátu o predloženej Správe o hospodárení FAPZ SPU v Nitre k 31.12. 2017. Predloženú správu
stručne predstavila tajomníčka fakulty Ing. Zuzana Paštiaková. Podrobne vysvetlila hlavne čerpanie
dotačných prostriedkov za rok 2017 a prehľad o tvorbe a použití vlastných príjmov fakulty v roku

2017. Predseda akademického senátu fakulty doc. Candrák prečítal písomné stanovisko
neprítomného predsedu ekonomickej komisie senátu prof. Hala k predkladanej Správe o hospodárení
FAPZ SPU v Nitre za rok 2017. Ekonomická komisia senátu pokladá čerpanie finančných prostriedkov
za účelné, hospodárne a efektívne a odporúča schváliť správu bez pripomienok. Predseda AS FAPZ
doc. Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii so svojimi stanoviskami vystúpili doc.
Gašparík, doc. Macák a doc. Ondrišík. Po diskusii dal predseda AS FAPZ hlasovať o prerokovanej
Správe o hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok 2017.

Výsledok hlasovania: správa bola jednomyseľne schválená prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 3/27/2018: AS FAPZ prerokoval a schválil bez pripomienok Správu o hospodárení FAPZ
SPU v Nitre za rok 2017.

Bod 4
Doc. Candrák požiadal dekana FAPZ o predstavenie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho
rozpočtu na FAPZ v roku 2018 a návrhu predpokladaného rozpočtu FAPZ na rok 2018. Dekan FAPZ
doc. Ondrišík informoval členov FAPZ o východiskách, o priebehu rokovaní delenia dotácie na SPU
v Nitre a o rozhodnutí AS SPU a Správnej rady SPU v Nitre. Dekan fakulty ďalej požiadal Ing.
Paštiakovú, tajomníčku FAPZ o detailnejšie doplnenie a vysvetlenie jednotlivý položiek rozpočtu.
Tajomníčka FAPZ informovala o konkrétnych položkách v rámci návrhu dotácie a návrhu rozpočtu na
fakulte pre rok 2018. Predseda AS FAPZ informoval o písomnom stanovisku predsedu ekonomickej
komisie AS FAPZ prof. Hala, ktorý odporučil bez pripomienok schváliť návrh rozpočtu na rok 2018.
Následne predseda AS FAPZ doc. Candrák otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii so svojimi
stanoviskami vystúpili doc. Gašparík, doc. Macák, doc. Ondrišík, doc. Candrák, prof. Ložek, doc.
Ducsay a doc. Chlpík. Diskusia sa viedla hlavne o opatreniach, ktoré prijíma AS FAPZ súčasne so
schvaľovaním rozpočtu na rok 2018 a o novo vytváranom rozvojovom fonde fakulty. Po diskusii dal
predseda AS FAPZ hlasovať o predloženom návrhu.

Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi AS FAPZ.
Uznesenie 4/27/2018: AS FAPZ prerokoval a schválil bez pripomienok návrh rozpisu prostriedkov
dotácie zo štátneho rozpočtu na FAPZ SPU v Nitre na rok 2018 a návrh rozpočtu FAPZ SPU v Nitre
na rok 2018.

Bod 5
V rôznom dekan fakulty doc. Ondrišík informoval členov senátu o pripravovanej smernici pravidiel
obsadzovania pozícií Študentských vedeckých pomocných síl na FAPZ SPU v Nitre v budúcom období.
V diskusii vystúpili doc. Chlpík, prof. Baranec, prof. Strapák a doc. Candrák. Predseda senátu doc.
Candrák upozornil členov senátu na to, že v máji a na konci augusta ukončením štúdia všetkých

členov študentskej časti akademického senátu končí ich členstvo v AS FAPZ SPU v Nitre. Doplňujúce
voľby do akademického senátu fakulty za študentskú časť akademickej obce sú už ale, vzhľadom na
zostávajúce krátke funkčné obdobie senátu, dosť problematické.

Bod 6
Predseda AS FAPZ doc. Candrák poďakoval členom AS FAPZ za účasť a ukončil zasadnutie AS FAPZ
SPU v Nitre.

V Nitre 24. 05. 2018

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

Zapísal: doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Overil:

Overil:

prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Ing. Martina Tunegová

Prílohy:
Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na FAPZ SPU v Nitre na rok 2018 a Návrh
rozpočtu FAPZ SPU v Nitre na rok 2018.

