Zápisnica č. 8/2019
z verejného zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre,
(07. 05. 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, Ing. Zuzana Paštiaková – tajomníčka
FAPZ SPU v Nitre
Návrh programu zasadnutia AS FAPZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Vyjadrenie k žiadosti vedúceho Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat o zmenu
názvu katedry a vyjadrenie k návrhu dekana na zlúčenie katedier.
4. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
5. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok 2018.
6. Prerokovanie a schvaľovanie „Systemizácie pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre na rok 2019“.
7. Rôzne.
8. Záver.
Bod 1
Členov AS FAPZ SPU v Nitre privítal na zasadnutí predseda AS, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Osobitne privítal dekana FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. a pani tajomníčku FAPZ
SPU v Nitre Ing. Zuzanu Paštiakovú. 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 1/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje predkladaný program zasadnutia konaného
07.05.2019.
Bod 2
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., skonštatoval, že predložený
program nepredpokladá tajné hlasovanie, čiže nie je potrebné voliť skrutátorov a predložil iba návrh
na overovateľov zápisnice, navrhol prof. Ing. Petra Strapáka, PhD. a Ing. Patríciu Vašekovú. 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 2/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra
Strapáka, PhD. a Ing. Patríciu Vašekovú.
Bod 3
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predložil na vyjadrenie žiadosť
vedúceho Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat o zmenu názvu katedry. Uvedenú
zmenu prerokoval senát už na predchádzajúcom zasadnutí (18.04. 2019, Zápisnica č. 7/2019), kde
požiadal prítomného vedúceho Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat doc. Ing.
Róberta Chlebo, PhD. o dopracovanie návrhu (Uznesenie 4/7/2019). Katedra hydinárstva a malých
hospodárskych zvierat tento bod prerokovala a v upravenom znení požiadala o zmenu názvu na
„Katedru špeciálneho chovateľstva“. V diskusii sa vyjadril prof. Ing. Marko Halo , PhD. a skonštatoval,
že nový názov podľa jeho názoru nevyjadruje podstatu činnosti katedry. Následne reagoval aj dekan
FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý si myslí, že nový názov vystihuje aktuálne
zameranie Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, ale že nie je celkom v súlade
s činnosťou názov Katedry špeciálnej zootechniky. Doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. sa pýtal, či by nebolo
vhodné aby si vzhľadom na podobnosť názvov, ale rozdielnosť činností uvedené dve katedry spoločne
prediskutovali a dohodli sa na ďalšom postupe. Nakoľko v diskusii nezazneli žiadne ďalšie
pripomienky dal predseda senátu o zmene názvu hlasovať.
Výsledok hlasovania: počet hlasujúcich členov: 14, za návrh hlasovali 13, zdržal sa 1.
Uznesenie 3/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre vyjadruje súhlas so zmenou názvu Katedry hydinárstva
a malých hospodárskych zvierat na „Katedru špeciálneho chovateľstva“.

K ďalšej časti bodu, zlučovaniu katedier (zlúčenie Katedry botaniky a Katedry environmentalistiky,
čím vznikne Katedra environmentalistiky a biológie a zlúčením Katedry rastlinnej výroby a Katedry
trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, čím vznikne Katedra rastlinnej výroby a trávnych
ekosystémov), sa najprv vyjadril dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý tento
zámer zdôvodňoval klesajúcim počtom študentov, čo sa odráža v rozpočte fakulty. Ďalej uviedol, že
vzniknú väčšie, silnejšie katedry a v prípade Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
pribudnú k činnosti aj technickí pracovníci. Rovnako uviedol, že prebehlo aj spoločné stretnutie
dotknutých katedier. K uvedenému nasledovala široká diskusia. Ako prvý vystúpil doc. Ing. Ľuboš
Vozár, PhD., ktorý vyjadril s týmto zámerom nesúhlas. Uviedol, že Katedra trávnych ekosystémov
a kŕmnych plodín, ako aj ďalšie katedry, ktorých sa týka spájanie majú nízky rozsah výučby nie
vlastnou vinou, ale že to vzniklo úbytkom študentov ako aj nerovnomerným rozdelením výučby
v posledných akreditáciách. Ďalším problémom bola zlá personálna politika v minulosti, čo sa odrazilo
vo vedecko-výskumnej činnosti. Ďalej uviedol, že súčasný omladený kolektív postupne zvyšuje svoju
činnosť. Získal nové projekty a zapája sa aktívne aj do ďalších činností a z týchto dôvodov nie je
dobré ani spravodlivé ho v tejto fáze takto odpísať. Podobným spôsobom reagoval doc. Ing. Juraj

Chlpík, PhD., ktorý dodal, že fakulta tým znižuje svoju vážnosť a historické nastavenie by sme nemali
meniť. Každý aj z externého prostredia vie čo ktorá katedra rieši. Po zlučovaní a zmenách názvov nás
nebudú poznať. Rovnako s týmto zámerom vyjadril nesúhlas. V diskusii pokračoval predseda AS FAPZ
SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Súhlasil s návrhom na zlučovanie katedier a skonštatoval, že
sa tým vzhľadom na predpokladaný vývoj činnosti a finančné zabezpečenie fakulty, klesajúce počty
pedagógov zlepší zastupiteľnosť vo výučbe. Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. nevidí pozitívny vplyv
uvedeného návrhu a vyslovil sa za to aby sa netlačilo za každú cenu na spájanie katedier. Zaujímala
ho aj právna stránka spájania katedier. Na túto otázku reagovala Ing. Zuzana Paštiaková, tajomníčka
FAPZ SPU v Nitre. Uviedla, že sa to bude riešiť zmenou miesta výkonu práce. Ďalej diskutoval prof.
Ing. Marko Halo , PhD., ktorý sa zaujímal aký je finančný a personálny výhľad na ďalšie dva až tri roky.
Odpovedal dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý skonštatoval, že to je hlavný
dôvod návrhu. Pokračovala doc. Ing. Katarína Ražná, PhD., ktorá považuje z dlhodobého hľadiska
spojenie katedier za pozitívny úkon a súhlasí s návrhom. Ing. Janu Kopčekovú, PhD. zaujímalo, či bude
mať spájanie katedier dosah aj na priestory. Dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.,
skonštatoval, že vzhľadom na predpokladaný vývoj s budovami SPU je to pravdepodobné. Doc. Ing.
Branislav Gálik, PhD. a doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. skonštatovali, že by bolo dobré mať k dispozícii aj
vyjadrenie dotknutých katedier. Nakoľko v diskusii nezazneli žiadne ďalšie pripomienky dal predseda
AS FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. o o zlúčení katedier hlasovať.
Výsledok hlasovania: počet hlasujúcich členov: 14, za návrh hlasovalo 10, proti hlasovali 2, zdržali sa
2.
Uznesenie 4/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre vyjadruje súhlas so zlúčením Katedry botaniky a Katedry
environmentalistiky, čím vznikne Katedra environmentalistiky a biológie a zlúčením Katedry
rastlinnej výroby a Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, čím vznikne Katedra rastlinnej
výroby a trávnych ekosystémov.
Bod 4
Predseda AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predložil na prerokovanie
a schválenie „Štatút FAPZ SPU v Nitre“. K bodu vystúpili predseda Legislatívnej komisie, prof. Ing.
Ladislav Ducsay, Dr. a predseda senátu doc. Candrák, ktorí oboznámili členov senátu so základnými
navrhovanými zmenami v štatúte. Doc. Candrák uviedol že najväčšia zmena nastáva v článku 6
Súčasti fakulty, ktorá súvisí s predchádzajúcim návrhom dekana na zlúčenie katedier. Doc. Ražná
uviedla drobné formálne a gramatické chyby v jednotlivých častiach štatútu. Bolo konštatované, že
po formálnej stránke je dokument ako celok v poriadku a bol doplnený v porovnaním so starým
štatútom o časti schválené v senáte AS SPU v Nitre, ako dodatky v minulom období, resp. o body
prerokované a schválené Uznesením 4/8/2019 AS FAPZ SPU v Nitre. Nakoľko v diskusii nezazneli
žiadne pripomienky ďalšie pripomienky dal predseda AS FAPZ SPU v Nitre o Štatúte FAPZ SPU v Nitre
hlasovať.

Výsledok hlasovania: počet hlasujúcich členov: 14, za návrh hlasovalo 13, zdržal sa 1.
Uznesenie 5/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje s pripomienkami „Štatút FAPZ SPU v Nitre“.
(Príloha 2)
Bod 5
Na úvod prezentovala Ing. Zuzana Paštiaková, tajomníčka FAPZ SPU v Nitre, Správu o
hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok 2018 (Príloha 3). Predstavila členom senátu najdôležitejšie body
správy, pričom sústredila pozornosť predovšetkým na plnenie úloh. Skonštatovala, že úlohy boli viac
menej splnené. Nakoľko v diskusii nezazneli žiadne pripomienky dal predseda AS FAPZ SPU v Nitre,
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. o správe hlasovať.
Výsledok hlasovania: správa bola prítomnými členmi AS FAPZ SPU v Nitre jednomyseľne schválená.
Uznesenie 6/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení FAPZ SPU v Nitre za rok
2018 bez pripomienok.
Bod 6
Na úvod prezentoval dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. návrh systemizácie
pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre na rok 2019 platný od 1. 9. 2019. Návrh je v kontexte so
zmenami schválenými v Štatúte FAPZ SPU v Nitre (Uznesenie 5/8/2019 AS FAPZ SPU v Nitre).
Zároveň prezentoval prítomným konkrétnu predstavu o personálnych otázkach týkajúcich sa
navrhovanej systemizácie. Nakoľko v diskusii nezazneli žiadne pripomienky dal predseda AS FAPZ SPU
v Nitre, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: počet hlasujúcich členov: 14, za návrh hlasovalo 13, zdržal sa 1.
Uznesenie 7/8/2019: AS FAPZ SPU v Nitre schvaľuje bez pripomienok „Systemizáciu pracovných
miest na FAPZ SPU v Nitre na rok 2019“, platnú od 1.9. 2019. (Príloha 4)
Bod 7
V bode Rôzne najprv reagoval predseda AS FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. na
otázku študentov z predchádzajúceho zasadnutia senátu ohľadom možností väzby záverečných prác.
Uviedol, že je možná pevná väzba aj tzv. „skriptová“ väzba a obojstranná tlač. V tomto smere bolo
urobené usmernenie vedúcim katedier aj na Kolégiu dekana. Ing. Mária Holovičová sa v tejto
súvislosti spýtala, či rovnaké usmernenie platí aj v súvislosti s dizertačnými prácami. Bolo
konštatované, že v tomto prípade by bolo vhodné robiť pevnú väzbu a tlačiť len na jednu stranu.
Ďalej sa Ing. Čvapek informoval ohľadom budovy Archívu stavanej v areále SPU V Nitre. Či je,
prečo je zastavená výstavba. Odpovedal dekan FAPZ SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Skonštatoval, že podľa informácií, ktoré má je na stavbe veľké množstvo chýb a stavebník bol
odvolaný. Celý projekt je teraz v štádiu riešenia.

Bod 8
Na záver 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, 07.05. 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. Patrícia Vašeková

