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1. Legislatívny rámec činnosti a pôsobnosti akademického senátu fakulty.
Legislatívnym rámcom činnosti akademického senátu je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VŠ). Rozsah samosprávnej
pôsobnosti a práva fakulty určuje § 23 zákona o VŠ. Akademický senát fakulty je definovaný zákonom o
VŠ (§ 24, § 26) ako orgán akademickej samosprávy. Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:
a) akademický senát fakulty,
b) dekan,
c) vedecká rada fakulty,
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Pôsobnosť akademického senátu vymedzuje zákon o VŠ (§ 27 ods. 1). Pôsobnosť Akademického
senátu FAPZ SPU v Nitre je uvedená v článku 14 štatútu FAPZ SPU v Nitre:
1. Akademický senát fakulty
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa článku 4 bod 1 písm. a), d),
e), a f) a na návrh predsedu AS FAPZ schvaľuje vnútorné predpisy fakulty podľa článku 4
bod 1 písm. b) a c),
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje
návrh rektora na odvolanie dekana; ak fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi
osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana
najviac na šesť mesiacov,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady FAPZ,
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie
s finančnými prostriedkami fakulty,
f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, alebo ďalšej
činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade
s dlhodobým zámerom SPU v Nitre, predložený dekanom po prerokovaní vo VR
FAPZ a jeho aktualizáciu,
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty
predloženú dekanom,
h) pred schválením vo VR FAPZ prerokúva návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
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i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných FAPZ SPU v Nitre predložené dekanom,
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo
zrušenie pracovísk fakulty,
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
l) raz za rok podáva AO FAPZ správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom
sídle fakulty najmenej na štyri roky,
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona
týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného
práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na
schválenie AS SPU,
n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty.
2. AS FAPZ sa o otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním
a v ostatných otázkach uvedených v bode 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej
veci rozhodne.
Voľby do akademického senátu fakulty sa riadia Zásadami volieb do akademického senátu FAPZ SPU v
Nitre. Rokovania a jednotlivé zasadnutia akademického senátu fakulty a predsedníctva akademického
senátu fakulty sa riadia Rokovacím poriadkom akademického senátu FAPZ SPU v Nitre.

2. Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre.
Aktuálne zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre (11.01.2016)
Zamestnanecká časť
1.

doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.

predseda

2.

prof. RNDr. Baranec Tibor, CSc.

podpredseda

3.

doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.

podpredseda

4.

doc. Ing. Gálik Branislav, PhD.

tajomník

5.

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

člen

6.

prof. Ing. Halo Marko, PhD.

člen

7.

doc. Dr. Ing. Macák Milan

člen

8.

doc. Ing. Gašparík Jozef, CSc.

člen

9.

doc. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.

člen

10.

prof. Ing. Strapák Peter, PhD.

člen

1.

Ing. Herkeľ Róbert

podpredseda

2.

Bc. Jelová Viktória

člen

3.

Ing. Václav Boris

člen

4.

Paulisová Miriama

člen

Študentská časť

5.
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Komisie AS FAPZ SPU v Nitre
Legislatívna komisia
1.

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

predseda

2.

doc. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.

člen

3.

Ekonomická komisia
1.

prof. Ing. Halo Marko, PhD.

predseda

2.

doc. Dr. Ing. Macák Milan

člen

3.

Ing. Václav Boris

člen

1.

prof. Ing. Strapák Peter, PhD.

predseda

2.

doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.

člen

3.

Bc. Jelová Viktória

člen

Pedagogická komisia

Komisia pre rozvoj FAPZ
1.

prof. RNDr. Baranec Tibor, CSc.

predseda

2.

doc. Ing. Gašparík Jozef, CSc.

člen

3.

Paulisová Miriama

člen

Z dôvodu ukončenia členstva v Akademickom senáte FAPZ SPU v Nitre (Ing. Juraj Majzlík, študentská
časť akademického senátu) je aktuálny počet členov akademického senátu 14. Zvolený náhradník v
riadnych voľbách do akademického senátu fakulty za študentskú časť (Ing. Mária Rušinová) zatiaľ z
dôvodu zahraničného študijného pobytu nezložil sľub člena Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre. Sľub
nového člena akademického senátu ako aj doplňujúce voľby do legislatívnej komisie senátu sa
uskutočnia na prvom zasadnutí akademického senátu fakulty v roku 2016.

3. Zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre.
Členovia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa od svojho zvolenia zišli na deviatich zasadnutiach.
Predsedníctvo akademického senátu fakulty zasadalo priebežne pred jednotlivými zasadnutiami senátu.
Akademický senát FAPZ a predsedníctvo akademického senátu boli na všetkých zasadnutiach uznášania
schopné. Jednotliví neprítomní členovia boli zo zasadnutia ospravedlnení so súhlasom predsedu a
ostatných členov senátu. Zasadnutí akademického senátu sa pravidelne zúčastňoval dekan fakulty a v
prípade prejednávania ekonomických a finančných záležitostí (schvaľovanie rozpočtu fakulty, správa o
hospodárení fakulty) tajomníčka fakulty. Všetky zasadnutia akademického senátu sú verejné a ich termín
je včas oznamovaný na webovej stránke FAPZ.
1. Ustanovujúce zasadnutie akademického senátu (05.11. 2014)
Predseda fakultnej zamestnaneckej volebnej komisie doc. Ing. Luboš Vozár, PhD. (predsedajúci
ustanovujúceho zasadnutia) informoval o priebehu a výsledku volieb do AS FAPZ, ktoré sa konali
15.10.2014. Informoval o poradí kandidátov do AS FAPZ z hľadiska počtu získaných hlasov, ako aj
o poradí náhradníkov v prípade ukončenia členstva niektorého člena AS FAPZ. Zvolení členovia AS FAPZ
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zložili sľub, ktorý potvrdili vlastnoručným podpisom. Na základe predloženého návrhu na predsedu
akademického senátu členmi akademického senátu doc. Ing. Luboš Vozár, PhD. viedol voľbu predsedu AS
FAPZ. Za predsedu AS FAPZ SPU v Nitre bol navrhnutý a zvolený doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Doc. Ing.
Juraj Candrák,PhD. sa poďakoval členom AS FAPZ za dôveru, rovnako poďakoval doc. Vozárovi a všetkým
členom volebnej komisie za precíznu prácu. Ďalej doc. Candrák poďakoval prof. Debrecénimu za vedenie
AS v predchádzajúcom období. Vyjadril presvedčenie úspešnej a činorodej spolupráce s vedením FAPZ.
Novozvolený predseda senátu následne prebral vedenie zasadnutia akademického senátu a predložil
návrhy na voľbu podpredsedov senátu, tajomníka senátu, voľbu jednotlivých komisií senátu a voľbu
predsedov komisií akademického senátu. Na základe návrhov a jednotlivých volieb boli zvolení
podpredsedovia senátu, tajomník, členovia a predsedovia komisií.
Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre (05.11.2014)
Zamestnanecká časť: doc. Ing. Candrák Juraj, PhD. (predseda AS), prof. RNDr. Baranec Tibor, CSc.
(podpredseda AS), doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD. (podpredseda AS), doc. Ing. Gálik Branislav, PhD. (tajomník
AS), Ing. Gažo Ján, PhD., prof. Ing. Halo Marko, PhD., doc. Dr. Ing. Macák Milan, doc. Ing. Gašparík Jozef,
CSc., doc. Ing. Ducsay Ladislav, Dr., prof. Ing. Strapák Peter, PhD.
Študentská časť: Ing. Herkeľ Róbert (podpredseda AS), Bc. Jelová Viktória, Ing. Václav Boris, Ing. Majzlík
Juraj, Paulisová Miriama
Legislatívna komisia: Ing. Gažo (predseda), doc. Ing. Ducsay, Ing. Majzlík
Ekonomická komisia: prof. Halo (predseda), doc. Macák, Ing. Václav
Komisia pre rozvoj: prof. Baranec (predseda), doc. Gašparík, s. Paulisová
Pedagogická komisia: prof. Strapák (predseda), doc. Chlpík, Bc. Jelová
Akademický senát FAPZ SPU v Nitre ďalej schválil vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v
Nitre na nové funkčné obdobie na deň 28.11.2014, schválil volebnú komisiu na voľbu kandidáta na
dekana (prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD., predseda komisie, doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., člen komisie
a Ing. Juraj Majzlík, člen komisie) a schválil harmonogram voľby kandidáta na dekana.
Predsedníctvo AS FAPZ posúdilo dňa 24.11.2014 návrhy na kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na
nové funkčné obdobie a schválilo platnosť a zverejnenie kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre, ktorým
sa stal doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
2. Verejné zasadnutie akademického senátu a akademickej obce (28.11. 2014)
Predseda senátu doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. informoval akademickú obec o novom zložení AS FAPZ,
o podpredsedoch za zamestnaneckú a študentskú časť a tajomníkovi AS. Ďalej informoval o zložení
jednotlivých pracovných komisií a o možnosti kontaktovania jednotlivých členov AS FAPZ v prípade
potreby riešenie konkrétnych návrhov, alebo pripomienok. Doc. Candrák prítomným ozrejmil legislatívny
rámec činnosti a pôsobnosti AS FAPZ v zmysle zákona o vysokých školách. Predseda senátu verejne
predstavil jediného kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. Doc. Ondrišík
následne predniesol pohľad na existenciu a napredovanie FAPZ v prípade svojho zvolenia.. Ďalej doc.
Ondrišík predstavil svoje vízie na FAPZ z pohľadu vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, personálneho
zabezpečenia, odmeňovania zamestnancov a manažmentu fakulty. Po ukončení verejnej časti zasadnutia
AS FAPZ pristúpil k tajnej voľbe kandidáta na dekana FAPZ.
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AS FAPZ SPU v Nitre zvolil jednomyseľne v 1. kole riadnych volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU
v Nitre kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2015-2019 doc. Ing. Petra
Ondrišíka, PhD.
3. Riadne zasadnutie akademického senátu (15.12. 2014)
Akademický senát FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí prerokoval a schválil dodatok č. 1 k Štatútu
FAPZ SPU v Nitre, zmeny Zásad volieb do AS FAPZ SPU v Nitre a zmeny Rokovacieho poriadku AS FAPZ
SPU v Nitre. Dôvodom schvaľovania dodatku č. 1, Zásad volieb a Rokovacieho poriadku bola nutnosť
zosúladenia Štatútu FAPZ a ostatných dokumentov so Štatútom SPU v Nitre, so zákonom o vysokých
školách a s ďalšími predpismi SPU v Nitre.
Akademický senát navrhol a zvolil predsedu senátu FAPZ (doc. Ing. Juraja Candráka, PhD.) za
zástupcu FAPZ v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky. Doc. Candrák nahradil v Rade vysokých škôl
SR predchádzajúceho zástupcu FAPZ prof. Ing. Ondreja Debrecéniho, CSc..
4. Riadne zasadnutie akademického senátu (02.02. 2015)
Na zasadnutí akademického senátu sa uskutočnilo slávnostné vymenovanie nového dekana FAPZ doc.
Ing. Petra Ondrišíka, PhD. rektorom SPU v Nitre. Rektor SPU prof. Bielik oficiálne odovzdal menovací
dekrét dekanovi FAPZ doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., pričom mu zaželal veľa úspechov v jeho funkcii.
Ďalej rektor SPU prof. Bielik poďakoval odchádzajúcemu dekanovi FAPZ Dr.h.c. prof. Ing. Danielovi Bírovi,
PhD. za odvedenú prácu počas dvoch funkčných období dekana FAPZ a pri tejto príležitosti mu odovzdal
pamätný list a pamätnú medailu ako symbol poďakovania vedenia SPU.
Doc. Ondrišík predložil a zdôvodnil akademickému senátu návrh na prodekanov FAPZ na funkčné
obdobie 2.2.2015 až 31.1.2019. AS FAPZ schválil predložený návrh dekana FAPZ na vymenovanie
prodekanov FAPZ SPU v Nitre (prodekan FAPZ pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou
doc. Ing. Ivan Černý, PhD., prodekan FAPZ pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Milan Šimko,
PhD., prodekan FAPZ pre vedu a výskum doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Prodekan FAPZ pre zahraničné
vzťahy a prax Ing. Ján Gažo, PhD.).
Predseda senátu v súvislosti so schválením návrhu dekana FAPZ na vymenovanie prodekanov FAPZ
poďakoval za prácu v AS FAPZ Ing. Gažovi, ktorému z dôvodu vymenovania za prodekana FAPZ zaniká
členstvo v senáte. V tejto súvislosti sa na základe Zásad volieb do AS FAPZ a výsledku volieb do AS FAPZ
stáva po zložení sľubu novým členom senátu prof. Ing. Otto Ložek, CSc. Ing. Gažo poďakoval senátu AS
FAPZ za prejavenú dôveru a spoluprácu počas jeho predchádzajúceho členstva v AS FAPZ.
5. Riadne zasadnutie akademického senátu (19.02. 2015)
Novým členom Akademického senátu FAPZ sa stal po zložení sľubu prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Akademický senát navrhol a schválil prof. Ing. Otta Ložeka, CSc. za predsedu legislatívnej komisie po
zániku členstva Ing. Jána Gažu, PhD., ktorý bol jej predsedom v predchádzajúcom období. Akademický
senát prerokoval a schválil návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FAPZ.
Schválení členovia vedeckej rady FAPZ:
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., doc. Ing. Ivan Černý, PhD., doc. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing. Kamil
Hudec, PhD., Ing. Ján Gažo, PhD., doc. Ing. Juraj Candrák, CSc., Dr.h.c. , prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., prof.
Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., prof. Ing.
Marián Brestič, CSc., prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., prof. Ing.
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Juraj Mlynek, CSc., prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., prof. Ing. Otto Ložek,
CSc., prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., prof. Ing. Anna Trakovická, CSc., prof. Ing. Elena Horská, Dr., prof.
MVDr. Peter Massanyi, DrSc., Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.,
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Ing. Milan Chudý, Ing. Peter Brezovský, CSc., Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.,
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ing. Michal Horný, PhD., Ing. Peter Horňáček, Ing. Rudolf Nádaský, doc.
MUDr. Pavol Poliačik, PhD., Ing. Peter Schultz.
Akademický senát ďalej prerokoval a schválil podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre
v akademickom roku 2015/2016, všeobecné a ďalšie podmienky na prijatie na doktorandské štúdium
a prijímacie skúšky na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2015/2016.
Akademický senát prerokoval a schválil na základe návrhu dekana fakulty členov Disciplinárnej
komisie FAPZ SPU v Nitre: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (predsedníčka komisie), doc. Ing. Milan Šimko,
PhD., Ing. Róbert Herkeľ, Miriama Paulisová.
6. Riadne zasadnutie akademického senátu (30.03. 2015)
Akademický senát prerokoval a schválil po pripomienkovom konaní na fakulte kvantifikačné
kritériá pedagogických pracovníkov na FAPZ a kritériá pre priznanie motivačného štipendia študentom
FAPZ v letnom semestri akademického roka 2014/2015.
7. Riadne zasadnutie akademického senátu (14.04. 2015)
Akademický senát FAPZ prerokoval navrhované úpravy v jednotlivých študijných programoch FAPZ
SPU v Nitre a odporučil ich na schválenie Vedeckou radou FAPZ SPU v Nitre. AS FAPZ prerokoval a
schválil dodatok k organizačnému poriadku FAPZ SPU v Nitre ohľadom systematizácie pracovných
miest na jednotlivých pracoviskách.
8. Riadne zasadnutie akademického senátu (29.05. 2015)
Na riadnom zasadnutí akademického senátu dekan FAPZ doc. Ondrišík informoval o návrhu rozpisu
prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na FAPZ pre rok 2015. Informoval o pridelených prostriedkoch
rozpočtovej dotácie v zmysle rozhodnutia AS SPU a Správnej rady SPU v Nitre (prípis R-SPU zo dňa
15.5.2015). K návrhu rozpočtu na rok 2015 sa vyjadril prof. Halo ako predseda ekonomickej komisie AS
FAPZ, ktorá odporučila návrh schváliť v plnom rozsahu. V diskusii k návrhu vystúpili prof. Baranec, Ing.
Paštiaková, doc. Candrák, prof. Ložek, doc. Ondrišík, doc. Gálik a prof. Strapák.
Akademický senát FAPZ po prerokovaní schválil návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho
rozpočtu FAPZ na rok 2015.
9. Riadne zasadnutie akademického senátu (22.09. 2015)
Predseda senátu doc. Candrák informoval členov AS FAPZ o ukončení členstva v AS FAPZ Ing. Juraja
Majzlíka z dôvodu ukončenia štúdia. Ďalej doc. Candrák informoval o poradí náhradníkov študentskej
časti akademickej obce z ostatných volieb do AS FAPZ. Vzhľadom na nejasnosť určenia náhradníka sa doc.
Candrák ako predseda AS FAPZ obrátil so žiadosťou o vyjadrenie na predsedníčku AS SPU. Na základe
vyjadrenia Legislatívnej komisie AS SPU sa prvým náhradníkom po ostatných voľbách do AS FAPZ za
študentskú časť stáva Ing. Mária Rušinová, študentka na dennej forme doktorandského štúdia (II. ročník).
Doc. Candrák informoval členov AS FAPZ, že Ing. Rušinová je v zahraničí na študijnom pobyte a že členom
Akademický senát FAPZ
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AS FAPZ sa stane až po zložení a písomnom potvrdení sľubu.
Dekan FAPZ doc. Ondrišík predstavil
navrhovaného nového kandidáta do Vedeckej rady FAPZ, prof. Ing. Pavla Tlustoša, CSc., dekana Fakulty
agrobiológie, potravinových a prírodných zdrojov Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Doc.
Ondrišík informoval členov AS FAPZ o dôvodoch návrhu a požiadal o jeho schválenie. Akademický senát
FAPZ schválil prof. Ing. Pavla Tlustoša, CSc. za člena Vedeckej rady FAPZ SPU v Nitre.

4. Účasť na zasadnutiach Rady vysokých škôl Slovenskej Republiky (RVŠ SR).
Predseda Akademického senátu FAPZ doc. Candrák sa zúčastnil spolu so zástupcami jednotlivých
fakúlt SPU v Nitre a so zástupcom SPU v Nitre všetkých uskutočnených zasadnutí RVŠ SR.
Zasadnutie RVŠ SR (11.12.2014, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Na zasadnutí bol prejednávaný za účasti ministra MŠVVaŠ SR Juraja Draxlera stav financovania vedy,
výskumu a inovácií v rezorte školstva v SR, návrh štátneho rozpočtu na r. 2015 pre VVŠ a ŠVŠ a návrh
Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2015.
Zasadnutie RVŠ SR (22.01.2015, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Predseda RVŠ SR predniesol informačnú správu o činnosti členov predsedníctva od ostatného
zasadnutia RVŠ SR. Hlavným bodom programu bolo prejednávanie návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015. RVŠ vyjadrila zásadnú nespokojnosť s
neuplatnením väčšiny pripomienok RVŠ k Metodike v minulosti, najmä požiadavky znížiť váhu
prideľovania dotácií podľa počtu študentov v prospech váhy kvality výstupov z univerzít a prehodnotenie
koeficienty odborov.
Zasadnutie RVŠ SR (10.06.2015, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Prof. Smieško (predseda RVŠ SR) predniesol informačnú správu o činnosti celej RVŠ SR za obdobie
6/2011 – 5/2015 a správu o činnosti predsedu a podpredsedov RVŠ SR za predchádzajúce funkčné
obdobie. Na zasadnutí sa uskutočnila voľba nového predsedu RVŠ SR a podpredsedov RVŠ SR a voľby
členov do odborných komisií rady (RVT, RRF a RVV) za RVŠ SR. Na základe výsledkov volieb bol za
predsedu RVŠ SR na nastávajúce funkčné obdobie zvolený doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a za
podpredsedov RVŠ SR na nastávajúce funkčné obdobie boli zvolené PhDr. Anna Čekanová, PhD. a doc.
Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Na zasadnutí bolo ďalej prejednané a schválené stanovisko RVŠ SR
k neuspokojivému financovaniu verejných vysokých škôl a vedeckých projektov na Slovensku. Zvolení
členovia odborových komisií sa nachádzajú na webovej stránke RVŠ SR.
Zasadnutie RVŠ SR (01.12.2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Hlavným programom zasadnutia RVŠ SR bolo zhodnotenie procesu komplexnej akreditácie, návrh
Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016, návrh MŠVVaŠ SR
na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava,
zmena štatútu RVV, RVT a RRF a schválenie predsedov RVV, RVT, RRF a Legislatívnej komisie.
Detailné materiály, zápisnice, uznesenia a vyhlásenia je možné nájsť na webovej stránke RVŠ SR
(http://www.radavs.sk/).
Akademický senát FAPZ
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5. Záver.
Predkladaná správa o činnosti Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre za obdobie od novembra 2014
predstavuje prierezovú správu. Všetky dôležité dokumenty, vnútorné predpisy a zápisnice z jednotlivých
zasadnutí sú verejne dostupné na webovej stránke FAPZ (http://www.fapz.uniag.sk/). Zástupcovia
Akademického senátu FAPZ tvoria súčasť komisií vo výberových konaniach na pedagogické a vedeckotechnické miesta na fakulte. Zúčastňujú sa oficiálne na slávnostných promóciách a imatrikuláciách na
úrovni fakulty a univerzity. Predseda Akademického senátu FAPZ sa pravidelne zúčastňuje na
zasadnutiach Akademického senátu SPU v Nitre.
Spoluprácu akademického senátu a vedenia fakulty možno považovať sa konštruktívnu a korektnú.
Materiály predkladané zo strany vedenia fakulty na schvaľovanie a prerokovanie v akademickom senáte
sú detailne rozpracované, kvalitné a včas poskytované. Z uvedeného vyplýva, že prerokovávanie a
schvaľovanie jednotlivých materiálov je spravidla bezproblémové. Vo vzťahu akademická obec fakulty
a akademický senát fakulty pretrváva ale neustále nízka početnosť podnetov, návrhov resp. pripomienok
členov akademickej obce k činnosti akademického senátu. Za ostatné obdobie Akademický senát FAPZ
prijal iba niekoľko podnetov zo strany akademickej obce fakulty (dva slovné podnety zo študentskej časti
akademickej obce a jeden zo zamestnaneckej časti akademickej obce). Na úrovni študentskej časti
akademickej obce sa uskutočňujú pravidelné neformálne stretnutia vedenia akademického senátu
a vedenia fakulty.
Na záver ďakujem všetkým členom Akademického senátu FAPZ sa odvedenú prácu a prístup
k riešeniu problémov akademického senátu a fakulty v predchádzajúcom období .

V Nitre, dňa 21. januára 2016

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