Zápisnica č. 12 z riadneho zasadnutia
Akademického senátu Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
zo dňa ll. 4.2012
Prítomní: doc. Ing. D. Tančinová, PhD., doc. Ing. T. Bojňanská, CSc., prof. MVDr. P.
Massanyi, DrSc., RNDr. J. Miššík, Ing. R. Stanovič, PhD., Ing. L. Zeleňáková, PhD., Ing. M.
Chňapek, PhD., Ing. V. Ducková, PhD., Ing. M. Kliment, J. Ing. J. Kačinová, Ing. L. Krížová.
Neprítomní: Ing. J. Maková, PhD., Ing. M. Tokár- výučba študentov
dekan- prof. Ing. J. Tomáš, CSc.
tajomníčka- Ing. Z. Gálová

Hostia:

Ad l) Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka AS FBP v Nitre. V úvode privítala hostí dekana FBP- prof. Ing. J. Tomáša, CSc., a pani tajomníčku- Ing. Z. Gálovú.
Predsedníčka senátu oboznámila prítomných, že zo zasadnutia senátu sa ospravedlnili
Ing. J. Maková, PhD. a Ing. M. Tokár z dôvodu výučby študentov a zároveň dala hlasovať
o ospravedlnení ich neúčasti. Verejným hlasovaním boli menovaní členovia senátu
jednomyseľne ospravedlnení.
skrutátorov a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a skrutátorov boli navrhnutí Ing. R. Stanovič, PhD. a Ing. J.
Kačinová. Navrhnutí kandidáti na overovateľov a skrutátorov boli verejným hlasovaním
jednomyseľne schválení.
Ad 2)

Voľba

Ad 3) Kontrola uznesení
V rámci kontroly uznesení tajomníčka AS FBP konštatovala, že na predchádzajúcich
zasadnutiach senátu neboli prijaté žiadne termínované uznesenia.
Návrh
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

programu:
Otvorenie
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie programu zasadnutia
Návrh na rozdelenie dotačných prostriedkov na FBP na rok 2012
Príprava zasadnutia AO FBP
Rôzne

Ad 4) Schválenie programu zasadnutia
Verejným hlasovaním bol navrhovaný program jednomyseľne schválený.
Ad 5) Návrh na rozdelenie dotačných prostriedkov FBP na rok 2012
Predkladateľom uvedeného návrhu bol dekan FBP, ktorý poveril tajomníčku FBP
o prednesenie návrhu. Pani tajomníčka informovala o nasledujúcom návrhu rozdelenia
financií:
pridelená dotácia na položku 61 O- mzdy : l 249 692 €,

na položku 630 - tovary a služby: 16 000 €, pričom táto suma bola ešte navýšená
z rektorátu o položku 620 - odvody: 5 632 €. Výsledná čiastka 21 632 € bude
rovnomerne prerozdelená na katedry v sume 3 090 €.
na položku 640- bežné transféry (štipendiá): 12 000 €, pričom čiastka bola navýšená
o položku 620 odvody: 4 224 €.
pridelená dotácia na 630- tovary a služby: 6 995 € výdavky na laboratórne cvičenia.
Návrh na rozdelenie týchto prostriedkov je nasledovný: rovnomerne na katedry
v sume l 082,50 €, okrem KHBP, kde je pridelená suma 500 € .
neúčelová

dotácia 15 015 € sa navrhuje ponechať na dekanáte FBP ako rezerva,
o jej čerpaní budú členovia AS FBP priebežne informovaní. Neúčelová dotácia
z r. 20 ll vo výške 17 250 € zostáva naďalej ako rezerva na dekanáte a o jej čerpaní
budú členovia AS FBP priebežne informovaní.

pričom

Po prednesení návrhu rozdelenia financií predsedníčka senátu vyzvala predsedu
ekonomickej komisie o zaujatie stanoviska k predkladanému návrhu. RNDr. J. Miššík
konštatoval, že komisia konzultovala návrh s pani tajomníčkou a nemá k návrhu pripomienky.
V rámci rozpravy k danému bodu vystúpil dekan fakulty, ktorý vysvetlil, že KHBP má
výdavky na laboratórne cvičenia v porovnaní s ostatnými katedrami znížené na čiastku na 500
€, čo odôvodnil množstvom laboratórnych cvičení, ktoré sa na katedre uskutočňujú. Zároveň
dodal, že ak katedra prehodnotí svoje učebné plány (termínovaná úloha do 31.3.2012),
následne sa prehodnotí i pridelenie ďalších financií. Vedúci katedry KHBP bol s týmto
postupom oboznámený.
V rozprave vystúpila Ing. Zeleňáková, PhD., ktorú zaujímali kritériá prepočtu financií pri
prerozdeľovaní na katedry. Požiadala členov senátu, aby zvážili predkladaný návrh, ktorý je
podľa nej voči KHBP nespravodlivý, pričom okrem iného argumentovala tým, že KHBP
zastrešuje l študijný program a počet laboratórnych cvičení podľa jej názoru zodpovedá
kapacitným možnostiam katedry.
V ďalšej rozprave vystúpili RNDr. J. Miššík, doc. Ing. D. Tančinová, PhD., doc. Ing. T.
Bojňanská, CSc., Ing. V. Ducková, PhD., Ing. R. Stanovič, PhD. a prof. MVDr. P. Massanyi,
DrSc., ktorí podporili predkladaný návrh a konštatovali, že prideľované financie nepostačujú
na zabezpečenie laboratórnych cvičení na príslušných katedrách a cvičenia sa zabezpečujú aj
z účelovej činnosti ako aj z projektov. Viacerí súhlasili, že ak KHBP predloží nové sylaby,
financie sa môžu prehodnotiť.
Po ukončení rozpravy, tajomníčka FBP, ktorá oboznamovala členov senátu o návrhu,
požiadala členov senátu o jeho podporenie.
Predsedníčka

Za návrh: 9

AS FBP dala verejne hlasovať o predloženom návrhu.
Proti návrhu: l
Zdržal sa hlasovania: l

Uznesenie č. 1/12 AS FBP schvaľuje návrh rozdelenia dotačných prostriedkov na FBP na rok
2012 bez pripomienok nadpolovičnou väčšinou riadne zvolených členov AS FBP.

Ad 6) Príprava zasadnutia AO FBP
Predsedníčka AS FBP navrhla, aby sa zasadnutie AO FBP
o 14 hod. v kongresovej sále ŠD AB, s nasledovným programom:

uskutočnilo

24. 4. 2012

l.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o činnosti AS FBP za uplynulé obdobie
Správa o činnosti FBP za uplynulé obdobie
Diskusia

V rozprave doc. Ing. Tančinová, PhD. navrhla, aby plánované zasadnutie AO FBP viedla
senátu doc. Ing. T. Bojňanská, CSc.

podpredsedníčka

Uznesenie č. 2/12 AS FBP schvaľuje zvolanie AO FBP na 24.4.2012 o 14 hod. v kongresovej
sále ŠD AB s nasledovným programom.
Za návrh: ll Proti návrhu: O
Zdržal sa hlasovania: O
Ad 7) Rôzne

Dekan FBP informoval o záveroch zo zasadnutia Vedeckej rady FBP.
Ing. Krížová sa pýtala, či sa neplánuje odmeňovanie členov AS FBP podobne ako je to
v AS SPU.
Predsedníčka AS FBP poskytla informácie zo zasadnutí AS SPU, ktorých sa
zúčastnila.

Zapísala: Ing. V. Ducková, PhD.
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Overovatelia: Ing. R. Stanovič, PhD.
Ing. J. Kačinová. Pifi?w~"

V Nitre, 16.4. 2012
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