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Správa o činnosti AS FBP SPU v Nitre
za obdobie od 4. 11. 2011

Predkladá: AS FBP SPU v Nitre
Schválené AS FBP dňa 27. novembra 2012

Nitra 2012

V zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa § 27 ods. 1 písm. I) Akademický senát Fakulty biotechnológie
a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predkladá Akademickej
obci FBP SPU v Nitre správu o svojej činnosti za obdobie od 4. 11. 2011.

Členovia Akademického senátu FBP SPU v Nitre sa za hodnotené obdobie zišli na 6
zasadnutiach (z toho bolo 5 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutie).
1.

Riadne zasadnutie – 4. 11. 2011
- Novými členmi AS FBP za študentskú časť sa stali Ing. Kačinová a Ing. Krížová.
- AS FBP schválil dlhodobý zámer rozvoja FBP SPU v Nitre do roku 2015 bez
pripomienok. Bez pripomienok boli schválené aj podmienky prijímacieho konania na
I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia ako aj na doktorandské štúdium na FBP SPU
pre akademický rok 2012 / 2013.

2.

Mimoriadne zasadnutie – 7. 12. 2011
- AS FBP schválil návrh rozdelenia dodatočnej neúčelovej dotácie na rok 2011 pre
jednotlivé pracoviská FBP SPU v Nitre.

3.

Riadne zasadnutie – 11. 4. 2012
- AS FBP schválil návrh rozdelenia dotačných prostriedkov na FBP na rok 2012 bez
pripomienok nadpolovičnou väčšinou riadne zvolených členov AS FBP.
- AS FBP zvolal AO FBP na 24. 4. 2012, kde boli prednesené správy o činnosti AS
FBP (predsedníčka AS FBP) a činnosti FBP (dekan FBP) za predchádzajúce obdobie.

4.

Riadne zasadnutie – 15. 5. 2012
- AS FBP schválil Výročnú správu o hospodárení FBP SPU v Nitre za rok 2011
a Systemizáciu pracovných miest na FBP bez pripomienok.
- Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FBP na rok 2012 schválil AS FBP
s pripomienkou, aby vedenie FBP naďalej hľadalo možnosti riešenia priestorových
potrieb FBP.
- AS FBP schválil použitie časti finančnej rezervy na dokončenie rekonštrukcie
digestorov na Katedre mikrobiológie a Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych
produktov v maximálnej sume 5 000 EUR.

5.

Riadne zasadnutie – 27. 6. 2012
- AS FBP vyhlásil voľby do AS FBP – študentskej časti na 7. 11. 2012. V prípade
neplatnosti volieb vyhlásil náhradný termín na 14. 11. 2012

6.

Riadne zasadnutie – 17. 9. 2012
- AS FBP schválil podmienky prijímacieho konania na I. a II stupeň štúdia na FBP
SPU pre akademický rok 2013/2014 bez pripomienok.

-

AS FBP schválil podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP
SPU pre akademický rok 2013/2014 s pripomienkami.
AS FBP prerokoval a vzal na vedomie návrh nového študijného programu Vinárstvo,
ktorý sa bude uskutočňovať na FBP SPU v Nitre s pripomienkami.

Predsedníčka AS FBP sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí vedenia FBP, Kolégia dekana
a zasadnutí AS SPU ako aj Rady vysokých škôl SR. Členov senátu informovala o dôležitých
záveroch z uvedených zasadnutí.

