Zápisnica č. 4/2019
z verejného zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre,
(24. 01. 2019, Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre)
Prítomní členovia AS FAPZ: podľa prezenčnej listiny (Príloha 1)
Hostia: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – dekan FAPZ SPU v Nitre
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Predloženie návrhov dekana fakulty na vymenovanie prodekanov FAPZ.
4. Schvaľovanie návrhov dekana fakulty na vymenovanie prodekanov FAPZ.
5. Prerokovanie a schvaľovanie "Všeobecných a ďalších podmienok prijatia na doktorandské
štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020".
6. Rôzne.
7. Záver.
Bod 1
Členov AS FAPZ SPU v Nitre privítal na zasadnutí predseda AS, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Osobitne privítal dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. Následne predložil návrh programu
zasadnutia AS FAPZ SPU v Nitre a vyzval členov na predloženie doplňujúcich, alebo pozmeňujúcich
návrhov k programu. Nakoľko neboli k návrhu programu žiadne pripomienky, dal verejne hlasovať
o predloženom návrhu programu zasadnutia.
Výsledok hlasovania: návrh programu bol prítomnými členmi AS FAPZ SPU v Nitre schválený
jednomyseľne.
Uznesenie 1/4/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje predkladaný program zasadnutia konaného
24.01.2019.
Bod 2
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., navrhol za skrutátorov doc. Ing.
Juraja Chlpíka, PhD. a Bc. Jozefa Čvapeka. Žiadne iné návrhy neboli predložené a doc. Ing. Juraj
Candrák, PhD. dal o svojom návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ SPU v Nitre schválený.
Uznesenie 2/4/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje za skrutátorov zasadnutia doc. Ing. Juraja
Chlpíka, PhD. a Bc. Jozefa Čvapeka.

Ďalej doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predložil návrh na overovateľov zápisnice, navrhol prof. Ing.
Petra Strapáka, PhD. a Ing. Máriu Holovičovú. Žiadne iné návrhy členovia AS nepredložili, doc. Ing.
Juraj Candrák, PhD. dal o svojom návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol jednomyseľne prítomnými členmi AS FAPZ SPU v Nitre schválený.
Uznesenie 3/4/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra
Strapáka, PhD. a Ing. Máriu Holovičovú.
Bod 3
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. požiadal dekana FAPZ o predloženie
návrhu kandidátov na prodekanov FAPZ na nasledujúce funkčné obdobie. Doc. Ing. Peter Ondrišík,
PhD. predložil návrh kandidátov na funkcie prodekanov FAPZ na funkčné obdobie 01.02. 2019 až
31.1. 2023, menovite:


doc. Ing. Ivan Černý, PhD. – prodekan FAPZ pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy
s verejnosťou,



Ing. Ján Gažo, PhD. – prodekan FAPZ pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,



Ing. Jaroslav Andreji, PhD. – prodekan FAPZ pre vedu a výskum,



doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. – prodekan FAPZ pre zahraničné vzťahy a prax.
Dekan kandidátov na prodekanov jednotlivo členom AS FAPZ SPU v Nitre predstavil a požiadal

o schválenie návrhu. Členom AS FAPZ SPU v Nitre zdôraznil, že prvoradým kritériom jeho výberu bol
profil doterajšej činnosti kandidátov. Ďalej uviedol, že kritériom bola aj snaha o rovnomerné
zastúpenie všetkých odborov vo vedení fakulty. V rámci nasledujúcej diskusie vystúpil s otázkou doc.
Ing. Juraj Candrák, PhD., ktorý sa zaujímal ohľadom toho, či dekan neuvažuje o ďalšom prodekanovi,
nakoľko to umožňuje „Organizačný poriadok“. Doc. Ing. Petra Ondrišík, PhD. v reakcii na otázku
uviedol, že o tejto možnosti neuvažoval a dodal, že vzhľadom na predpokladané zriadenie Rady
pre kvalitu vzdelávania plánuje jej riadením poveriť Ing. Jaroslava Andrejiho, PhD. – prodekana
pre vedu a výskum. V diskusii pokračoval doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., ktorý vyjadril podporu novo
navrhnutým kandidátom na prodekana aj prodekanom, ktorí pokračujú vo funkciách. Ďalšia otázka
od predsedu AS FAPZ SPU v Nitre bola ohľadom kreovania Rady pre kvalitu vzdelávania pri SPU a ako
bude prebiehať akreditácia. Dekan v odpovedi uviedol, že zatiaľ nie sú stanovené postupy. Doc. Ing.
Róberta Chleba, PhD. zaujímalo, či kandidát na prodekana doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. sa
v súvislosti s funkciou prodekana vzdá mandátu v AS SPU v Nitre. Doc. Ing. Petra Ondrišík, PhD.
konštatoval v tomto smere povinnosť vzdať sa funkcie senátora, resp. nezlučiteľnosť týchto funkcií,
a že po zvolení za prodekana sa kandidát funkcie v AS SPU v Nitre vzdá.

Bod 4
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predložil návrh hlasovacieho lístka
a požiadal prítomných o vyjadrenie, či súhlasia s návrhom tak, ako je uvedený na hlasovacom lístku.
Všetci s návrhom súhlasili. Doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. následne požiadal členov AS FAPZ SPU v Nitre
o vykonanie tajného hlasovania o návrhu dekana FAPZ.
Výsledok hlasovania:
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Prodekan FAPZ pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou
počet hlasujúcich členov: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
Ing. Ján Gažo, PhD.
Prodekan FAPZ pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
počet hlasujúcich členov: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Prodekan FAPZ pre vedu a výskum
počet hlasujúcich členov: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Prodekan FAPZ pre zahraničné vzťahy a prax
počet hlasujúcich členov: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 4/4/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje predložený návrh dekana FAPZ
na vymenovanie prodekanov FAPZ SPU v Nitre: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. - prodekan FAPZ pre
ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou, Ing. Ján Gažo, PhD. - prodekan FAPZ pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť, Ing. Jaroslav Andreji, PhD. - prodekan FAPZ pre vedu a výskum, doc.
Ing. Radovan Kasarda, PhD. , prodekan FAPZ pre zahraničné vzťahy a prax.

Bod 5
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. informoval členov AS o potrebe
schválenia „Všeobecných a ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium a prijímacej skúšky
na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020 (materiál bol zaslaný členom AS FAPZ SPU v Nitre
pred zasadnutím). V súvislosti so schvaľovaným materiálom bola rozsiahla diskusia ohľadom
sprísnenia podmienok získania doktorandského titulu, ktorú viedol hlavne doc. Ing. Peter Ondrišík,
PhD. a doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. V diskusii neboli vznesené k predmetu schvaľovania žiadne
pripomienky. Následne dal doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. verejne o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: návrh bol prítomnými členmi AS FAPZ SPU v Nitre jednomyseľne schválený.

Uznesenie 5/4/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje

bez pripomienok

„Všeobecné a ďalšie

podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre
pre akademický rok 2015/2016“ (viď Príloha 2).
V ďalšej diskusii počas prerokovania tohto bodu doc. Ing. Peter Ondrišík, PHD. upozornil aj
na nutnosť riešenia úprav v nižších stupňoch štúdia v budúcnosti týkajúci sa otvorenia profesijných
študijných programov v bakalárskom stupni štúdia. Prezentoval tlak a záujem zamestnávateľských
zväzov na takýto typ absolventa, resp. o ukončení štúdia a prechode do praxe už po ukončení I.
stupňa štúdia. V tejto súvislosti boli vznesené otázky, či pri regulovaní postupu do II. stupňa štúdia
budú robené riadne prijímacie pohovory (Bc. Jozef Čvapek) a či je predpoklad určenia % podielu
študentov, ktorý postúpia do inžinierskeho stupňa štúdia (Ing. Mária Holovičová). Dekan FAPZ
skonštatoval v odpovedi, že je to v štádiu riešenia.
Bod 6
Dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PHD., informoval členov AS o situácii
vyplývajúcej z návrhu rozdelenia finančných prostriedkov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR v kontexte s úpravami tabuľkových platov zamestnancov podľa Zákona č. 318/2018 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2019. Na základe
prepočtov konštatoval z návrhu rozdelenia predpoklad deficitu financií, ktorý bude nutné riešiť.
O situácii bude ďalej informovať.
Bod 7
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., poďakoval členom senátu za účasť
na zasadnutí a ukončil zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre.

V Nitre, 24.01. 2019

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

Zapísal: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
tajomník AS FAPZ SPU v Nitre
Overil: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Overil: Ing. Mária Holovičová

Príloha 2 k zápisnici č. 4/2019

VŠEOBECNÉ A ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A PRIJÍMACIA SKÚŠKA
NA FAPZ SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa Zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
I. Podmienky prijatia pre uchádzačov o doktorandské štúdium na FAPZ
1. Absolvovaný II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
2. Úplnosť odovzdanej prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami, v stanovenom
termíne.
3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške.
4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.
5. Uchádzač o doktorandské štúdium na FAPZ je absolventom príslušného alebo príbuzného
študijného programu v rámci akreditácie FAPZ. Podmienky a nároky kladené na uchádzača sú
špecifikované v konkrétnej téme, na ktorú sa uchádzač prihlásil.
II. Prijímacia skúška, kvantifikácia kritérií uchádzačov
Prijímacia komisia pri jednotlivých uchádzačoch o doktorandské štúdium na prijímacej skúške
vyhodnotí a pridelí body za nasledovné kritériá:
1. Účasť a umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii
a) Za aktívnu účasť na ŠVK (referát resp. prezentácia) sa každému uchádzačovi pridelí 5 bodov.
Za pasívnu účasť (abstrakt v zborníku), sa uchádzačovi nepridelia žiadne body.
b) Za umiestnenie uchádzača na 1. mieste na ŠVK sa pridelí 5 bodov. Každým umiestnením od 1.
miesta nižšie sa bodová hodnota znižuje odpočítaním 2 bodov až po 3. miesto. Za nižšie
umiestnenie sa body neprideľujú.
2. Publikačná aktivita a zahraničné stáže
Podľa kvality publikácií (doložených separátmi) a absolvovanej zahraničnej stáže môže uchádzač
celkovo získať max. 10 bodov.

3. Študijný priemer
Pri uchádzačoch o denné a externé doktorandské štúdium sa prihliada na dosiahnutý študijný
priemer na vysokej škole do priemeru 2,00. Za študijný priemer 2,01 a vyšší uchádzač nezískava
žiadne bodové hodnotenie. Uchádzač môže celkovo získať 40 bodov pri priemere 1,00. Za každé
zvýšenie študijného priemeru naviac o každú desatinu sa odpočítajú 4 body.
4. Úroveň znalosti svetového jazyka
Od uchádzačov dennej i externej formy doktorandského štúdia sa vyžaduje minimálne stredne
pokročilý stupeň znalosti svetových jazykov podľa požiadaviek vypísaných tém. Prijímacia skúška
zo svetového jazyka pozostáva z 30 bodového testu, ktorý musia vypracovať všetci uchádzači
o doktorandské štúdium.
5. Úroveň odborných vedomostí vo zvolenej vednej oblasti
Prijímacia komisia formou vedeckej rozpravy preskúma a vyhodnotí úroveň vedomostí
uchádzača vo vednej oblasti témy, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Maximálny počet bodov za úroveň
vedomostí je 10.
III. Vyhodnotenie prijímacej skúšky
1. Vyhodnotenie výsledku prijímacej skúšky prijímacou komisiou
Prijímacia komisia v závere prijímacej skúšky uchádzača vyhodnotí a bodovo kvantifikuje
výsledok prijímacej skúšky. Do protokolu o prijímacej skúške zapíše odporúčanie komisie na prijatie
resp. neprijatie uchádzača na danú tému a poradie uchádzačov na každú tému.
2. Zoradenie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky
Sumárne zoradenie uchádzačov vykoná Vedecko-výskumné oddelenie D-FAPZ. Uchádzači
o doktorandské štúdium budú zoradení podľa celkového počtu získaných bodov, osobitne denní
a externí doktorandi.
IV. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na DŠ
1. O prijatí resp. neprijatí konkrétnych uchádzačov na doktorandské štúdium rozhoduje dekan
FAPZ. Pri rozhodovaní vychádza najmä z výsledkov prijímacieho pohovoru – počtu získaných
bodov, plnenia kritérií (bod 1-4), závažnosti zvolenej témy, rozvoja študijných odborov
a možností fakulty.
2. Dekan má právo pri prijímaní uprednostniť uchádzačov s lepšími výsledkami, ktorí sú
prihlásení na iné témy.

Príloha 1 ku „VŠEOBECNÝM A ĎALŠÍM PODMIENKAM PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
A PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA FAPZ SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020“
Bodové hodnotenie kritérií

uchádzača pre

doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre

pre akademický rok 2019/2020
1. Účasť na ŠVK (max. 10 bodov)
a) Aktívna účasť – referát – 5 bodov
b) Umiestnenie na ŠVK
1. miesto – 5 bodov
2. miesto – 3 body
3. miesto – 1 bod
2. Publikačná činnosť a zahraničné stáže (max. 10 bodov)
Článok v karentovanom vedeckom časopise

10 bodov

Článok v nekarentovanom vedeckom časopise

8 bodov

Článok v zborníku z vedeckej konferencie

2 body

Článok v odbornom časopise

1 bod

Zahraničná stáž*

8 bodov

3. Študijný priemer (max. 40 bodov)
Priemer

Počet bodov

1,00

40

1,01 – 1,10

36

1,11 – 1,20

32

1,21 – 1,30

28

1,31 – 1,40

24

1,41 – 1,50

20

1,51 – 1,60

16

1,61 – 1,70

12

1,71 – 1,80

8

1,81 – 1,90

4

1,91 – 2,00

0

4. Úroveň odborných vedomostí (max. 10 bodov)

Úroveň odborných vedomostí sa overí a bodovo kvantifikuje na základe vedeckej rozpravy
na prijímacej skúške.
5. Úroveň znalosti svetového jazyka (max. 30 bodov)
Úroveň znalosti sa overí a bodovo kvantifikuje na základe písomného testu pri prijímacej skúške.

Schválené v AS FAPZ SPU v Nitre, dňa 24.01. 2019

* Zahraničná stáž resp. študijný pobyt musí byť doložený dokladmi a evidovaný na FAPZ, realizovaný
na univerzite alebo výskumnom ústave, v min. dĺžke 1 mesiac.

