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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.
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 AS FAPZ SPU v Nitre (19. 03. 2018)
Zamestnanecká časť

Akademický senát FAPZ

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
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Študentská časť
1.

Ing. Blaška Jakub

podpredseda

2.

Ing. Lípová Petra

člen

3.

Ing. Tunegová Martina

člen

4.

Ing. Vlček Michal

člen

5.

Bc. Paulisová Miriama

člen

Komisie AS FAPZ SPU v Nitre
Legislatívna komisia
1.

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

predseda

2.

doc. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.

člen

3.

Ing. Lípová Petra

člen

Ekonomická komisia
1.

prof. Ing. Halo Marko, PhD.

predseda

2.

doc. Dr. Ing. Macák Milan

člen

3.

Ing. Blaška Jakub

člen

Pedagogická komisia
1.

prof. Ing. Strapák Peter, PhD.

predseda

2.

doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.

člen

3.

Ing. Tunegová Martina

člen

1.

prof. RNDr. Baranec Tibor, CSc.

predseda

2.

doc. Ing. Gašparík Jozef, CSc.

člen

3.

Bc. Paulisová Miriama

člen

Komisia pre rozvoj FAPZ

3. Zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre.
Členovia AS FAPZ SPU v Nitre sa v roku 2017 zišli na piatich zasadnutiach. Zasadnutie akademickej
obce sa uskutočnilo 13. apríla 2017. Predsedníctvo akademického senátu fakulty zasadalo priebežne pred
jednotlivými zasadnutiami senátu. Uskutočnili sa tri mimoriadne zasadnutia predsedníctva AS v súvislosti
s vyhlásením doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO a v súvislosti s uskutočnením
hlasovania "per rollam" z dôvodu schválenia podmienok prijímacieho konania. 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. Jednotlivým členom akademického senátu a pozvaným hosťom je zasielaná
včas elektronická forma pozvánky aj s príslušnými aktuálne prejednávanými materiálmi.
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Riadne zasadnutie akademického senátu (13. 04. 2017)
Na zasadnutí akademického senátu bola prerokovaná a schválená „Správa o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre
za rok 2016“, prerokované a schválené dodatočné rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2016, prerokovaný a schválený „Dodatok č. 2 k Štatútu FAPZ SPU v Nitre“ a prerokovaný a schválený
„Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie FAPZ“.
Zasadnutie akademickej obce (13. 04. 2017)
Na zasadnutí akademickej obce fakulty bola prednesená „Správa o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok
2016” (predseda akademického senátu fakulty, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.) a “Správa o činnosti FAPZ
SPU v Nitre v roku 2016” (dekan fakulty, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.). K uvedením správam
a k aktuálnej situácii na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre prebehla diskusia
prítomných členov akademickej obce s vedením fakulty a vedením akademického senátu.
Riadne zasadnutie akademického senátu (26. 04. 2017)
AS FAPZ schválil na svojom riadnom zasadnutí bez pripomienok „Systemizáciu pracovných miest FAPZ
SPU v Nitre na rok 2017“ a „Správu o hospodárení FAPZ SPU v Nitre v roku 2016“.
Riadne zasadnutie akademického senátu (24. 05. 2017)
AS FAPZ prerokoval a schválil bez pripomienok „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu
na FAPZ v roku 2017“.
Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS FAPZ SPU v Nitre (13. 09. 2017)
Predsedníctvo AS FAPZ schválilo harmonogram a organizačné zabezpečenia doplňujúcich volieb do AS
SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ (doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú
časť AO vyhlásené predsedníčkou AS SPU na 11. 10. 2017).
Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS FAPZ SPU v Nitre (19. 09. 2017)
Predsedníctvo AS FAPZ schválilo platnosť uskutočneného hlasovania "per rollam", ktorým boli navrhnuté
na schválenie „Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre
pre akademický rok 2018/2019“.
Riadne zasadnutie akademického senátu (27. 09. 2017)
Na zasadnutí senátu zložili sľub noví členovia AS FAPZ (Ing. Petra Lípová a Ing. Martina Tunegová), ktorí
nahradili dvoch členov akademického senátu za študentskú časť akademickej obce (ukončenie členstva
v senáte z dôvodu ukončenia štúdia: Ing. Mária Mičiaková (rod. Rušinová) a Ing. Štefan Baranovič.
AS FAPZ potvrdil a schválil „Podmienky prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na
FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019“.
Akademický senát FAPZ zvolil za nového podpredsedu AS FAPZ Ing. Jakuba Blašku. Ďalej zvolil Ing. Petru
Lípovú za členku legislatívnej komisie a Ing. Martinu Tunegovú za členku pedagogickej komisie AS FAPZ.
Akademický senát FAPZ
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Akademický senát zvolil z dôvodu volieb do AS SPU novú fakultnú študentskú volebnú komisiu v zložení:
Ing. Martin Juriga (študent na III. stupni štúdia) – predseda komisie, Bc. Adam Dobrovič (študent na II.
stupni štúdia) – člen komisie, Bc. Veronika Bergendiová (študentka na II. stupni štúdia) – člen komisie,
Martin Kuriačka (študent na I. stupni štúdia) – člen komisie, Jakub Sitkey (študent na I. stupni štúdia) –
člen komisie. Akademický senát zvolil tiež náhradníkov do fakultnej študentskej volebnej komisie: Bc.
Emese Vinczeová a Marek Predný.
Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS FAPZ SPU v Nitre (04. 10. 2017)
Predsedníctvo AS FAPZ posúdilo a schválilo zoznam kandidátov za študentskú časť AO FAPZ pre
doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre a uložilo predsedovi AS FAPZ aby zabezpečil neodkladné zverejnenie
schváleného zoznamu na webovom sídle fakulty a univerzity.
Riadne zasadnutie akademického senátu (21. 12. 2017)
AS FAPZ schválil „Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímaciu skúšku na
FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019“ a „Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň
vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019“.

4. Zasadnutia a aktivity 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 na dvoch zasadnutiach RVŠ SR, ktoré sa uskutočnili 25. 04.
2017 na Žilinskej univerzite v Žiline a 12. 12. 2017 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavnou
náplňou prvého zasadnutia v Žiline bolo: prerokovanie a pripomienky k Národnému programu rozvoja
výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva, materiál Učiace sa Slovensko, prerokovanie návrhu
zákona zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a navrhovaným zmenám, ktorým sa mení
zákon č. 131/2002 Z. z o vysokých školách. Na druhom zasadnutí RVŠ SR v Trnave boli prerokované
materiály súvisiace s Návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov a návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2018.
Ďalšie aktivity uskutočnené v roku 2017 v rámci RVŠ SR:
- pripomienky vysokých škôl k materiálu Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania
na rok 2017 (február 2017),
- rozporové konanie k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, kde boli prerokované
zásadné pripomienky RVŠ SR k obom zákonom (máj 2017),
- Rada vysokých škôl SR nemala námietky na zmenu Operačného programu Výskum a inovácie ale
vyslovila znepokojenie nad oneskorením vyhlasovania výziev tohto operačného programu (júl 2017).
Materiály, zápisnice, uznesenia a vyhlásenia je možné nájsť na webovom sídle RVŠ SR
(http://www.radavs.sk/).
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5. Záver.
Predkladaná správa o činnosti Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre za rok 2017 predstavuje
prierezovú správu. Všetky dôležité dokumenty, vnútorné predpisy a zápisnice z jednotlivých zasadnutí,
ktoré sú súčasťou predkladanej správy sú verejne dostupné na webovom sídle FAPZ SPU v Nitre
(http://www.fapz.uniag.sk/). Predseda Akademického senátu FAPZ (resp. jednotliví podpredsedovia) sa
pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Akademického senátu SPU v Nitre, zasadnutiach vedenia fakulty a
zasadnutiach kolégia dekana fakulty.
Spolupráca vedenia fakulty a akademického senátu bola v roku 2017 bez problémov. Prejednávané a
schvaľované materiály boli predkladané zo strany dekana, vedenia fakulty a jednotlivých orgánov fakulty
s dostatočným vysvetlením a časovým predstihom.
Na záver ďakujem všetkým členom Akademického senátu FAPZ za prístup, podnetné pripomienky a
odvedenú prácu na úrovni akademického senátu a fakulty v roku 2017.

V Nitre, dňa 19. marca 2018

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