Zápisnica č. 13 z riadneho zasadnutia
Akademického senátu Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
zo dňa 15. 5. 2012
Prítomní: doc. Ing. D. Tančinová, PhD., doc. Ing. T. Bojňanská, CSc., prof. MVDr. P.
Massanyi, DrSc., Ing. J. Maková, PhD., RNDr. J. Miššík, Ing. M. Chňapek, PhD., Ing. V.
Ducková, PhD., Ing. M. Tokár, J. Ing. J. Kačinová.

Ing. L.

Neprítomní:
Krížová.
Hostia:

Zeleňáková,

PhD., Ing. R.

Stanovič,

PhD., Ing. M. Kliment, Ing. L.

dekan- prof. Ing. J. Tomáš, CSc.
Ing. Z. Gálová
prodekan- doc. Ing. N. Lukáč, PhD.

tajomníčka-

Prítomný

člen

AO FBP: RNDr. D.

Bajčan,

PhD.

Ad l) Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka AS FBP v Nitre. V úvode privítala hostí dekana FBP- prof. Ing. J. Tomáša, CSc., pani tajomníčku- Ing. Z. Gálovú a prodekana- doc.
Ing. N. Lukáča, PhD.
Predsedníčka senátu oboznámila prítomných, že zo zasadnutia senátu sa ospravedlnili
Ing. L. Zeleňáková, PhD., (materská dovolenka), Ing. R. Stanovič, PhD., Ing. M. Kliment a Ing.
L. Krížová (z pracovných dôvodov) a zároveň dala hlasovať o ospravedlnení ich neúčasti.
Verejným hlasovaním boli menovaní členovia senátu jednomyseľne ospravedlnení.
Ad 2) Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a skrutátorov boli navrhnutí Ing. J. Maková, PhD.
a Ing. M. Tokár. Navrhnutí kandidáti na overovateľov a skrutátorov boli verejným hlasovaním
jednomyseľne schválení.
Ad 3) Kontrola uznesení
V rámci kontroly uznesení tajomníčka AS FBP konštatovala, že na predchádzajúcom
zasadnutí senátu neboli prijaté žiadne termínované uznesenia.
Návrh
l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

programu:
Otvorenie
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie programu zasadnutia
Výročná správa o hospodárení FBP SPU v Nitre za rok 2011
Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FBP na rok 2012
Systemizácia pracovných miest na FBP
Rôzne

Ad 4) Schválenie programu zasadnutia
Verejným hlasovaním bol navrhovaný program jednomyseľne schválený.
Ad 5)

Výročná

správa o hospodárení FBP SPU v Nitre za rok 2011

Správu predniesla pani tajomníčka - Ing. Gálová, ktorá detailne informovala
o dotáciách zo štátneho rozpočtu FBP za rok 20 ll, ostatných výnosoch FBP v roku 20 ll,
majetku SPU v správe FBP a o návrhu opatrení.
Predsedníčka senátu vyzvala predsedu ekonomickej komisie, aby za komisiu zhodnotil
predloženú správu. RNDr. Miššík ocenil správu, zhodnotil ju ako vyčerpávajúcu, zodpovedne
pripravenú a prehľadne spracovanú. Spolu s ostatnými členmi komisie ju odporúčajú prijať
v pôvodnom znení.
Uznesenie č. 1113 AS FBP schvaľuje
20 ll bez pripomienok.
Za návrh: 9
Proti návrhu: O

Výročnú

správu o hospodárení FBP SPU v Nitre za rok

Zdržal sa hlasovania: O

Ad 6) Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FBP na rok 2012
Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FBP predniesol prodekan
doc. Ing. N. Lukáč, PhD. Predkladaný dokument bol zameraný na ľudské zdroje, výchovnovzdelávaciu činnosť, vedecko-výskumnú činnosť, medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou.
Predsedníčka senátu uviedla, že aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FBP už bola
schválená vedeckou radou. Následne vyzvala RNDr. Miššíka ako predsedu komisie pre
ekonomiku a rozvoj, aby zhodnotil predložený materiál.
RNDr. Miššík konštatoval, že dokument bol spracovaný jasne a zrozumiteľne a vyjadril
mu podporu.
V rámci rozpravy vystúpila doc. Ing. Bojňanská, CSc. a prof. MVDr. Massanyi, DrSc.,
ktorý navrhol, aby sa do dokumentu zapracoval ďalší cieľ- "Naďalej hľadať možnosti riešenia
priestorových potrieb FBP SPU v Nitre."
Predsedníčka AS FBP dala hlasovať o Aktualizácii dlhodobého zámeru rozvoja FBP na
rok 2012 s pripomienkou (doplniť cieľ - "Naďalej hľadať možnosti riešenia priestorových
potrieb FBP SPU v Nitre.").
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie.
Uznesenie č. 2/13 AS FBP schvaľuje Aktualizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FBP na rok
2012 s pripomienkou.
Za návrh: 9
Proti návrhu: O
Zdržal sa hlasovania: O
Ad 7) Systemizácia pracovných miest na FBP
Dokument predkladal pán dekan, ktorý požiadal o jeho zhrnutie prodekana- doc. Ing.
N. Lukáča, PhD.
V rámci rozpravy pán dekan uviedol, že podobný materiál sa pripravuje aj v rámci
univerzity. Predsedníčka senátu informovala, že dokument bol prerokovaný v Kolégiu dekana.
Doc. Ing. Bojňanská, CSc upozornila na nezrovnalosť medzi textom a tabuľkou, čo sa
vysvetlilo ako preklep a bude to opravené. Zasadnutia senátu sa zúčastnil aj RNDr. Bajčan,
PhD., ktorý sa informoval, či plánovaná štruktúra personálneho obsadenia príslušných
pracovných miest do roku 2015 zohľadňuje aj dôchodkový vek terajších pracovníkov.
K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. Uskutočnilo sa verejné
hlasovanie.
Uznesenie č. 3/13 AS FBP schvaľuje Systemizáciu pracovných miest na FBP bez pripomienok.
Za návrh: 9
Proti návrhu: O
Zdržal sa: O
Uznesenie č. 4/13 AS FBP ukladá legislatívnej komisii vypracovať Aktualizáciu Štatútu FBP.

Termín: do 31.8.2012
Proti návrhu: O
Za návrh: 9
Predsedníčka

Zdržal sa: O

AS FBP v súvislosti so schváleným uznesením
prodekana doc. Ing. Lukáča, PhD. o spoluprácu s legislatívnou komisiou.

č.

4/13 požiadala

Ad 8) Rôzne

Pani tajomníčka Ing. Gálová požiadala členov senátu o schválenie časti rezervy
prostriedkov na dofinancovanie rekonštrukcie digestorov na Katedre mikrobiológie
a Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov. Na rekonštrukciu digestorov na
uvedených katedrách podstatnú časť uvoľnil financie rektorát SPU.
V rámci diskusie vystúpili doc. Ing. Bojňanská, CSc. a prof. MVDr. Massanyi, DrSc.,
ktorých zaujímalo, prečo sa rekonštrukcie nerobia aj na ich katedrách, čo sa zdôvodnilo
nedostatkom financií pre všetky katedry a postupnou rekonštrukciou.
finančných

Uznesenie č. 5/13 AS FBP schvaľuje použitie časti finančnej rezervy na dokončenie
rekonštrukcie digestorov na Katedre mikrobiológie a Katedre hodnotenia a spracovania
živočíšnych produktov, v maximálnej sume 5. 000 eur.
Za návrh: 9 Proti návrhu: O
Zdržal sa: O
Predsedníčka

AS FBP informovala o rokovaniach AS SPU, ktorých sa zúčastnila.
upozornila na skutočnosť, že Ing. Kliment a Ing. Krížová budú v tomto šk. roku končiť
svoje štúdium na FBP SPU v Nitre. Zároveň študentom končí funkčné obdobie v AS FBP
14.11.2012. Je preto na zvážení študentov, kedy sa budú vypisovať voľby do študentskej časti
AS FBP SPU v Nitre, pretože v prípade voľby náhradníkov za Ing. Klimenta a Ing. Krížovej,
by im mandát trval len do vyššie uvedeného termínu.
Zároveň

Zapísala: Ing. V. Ducková, PhD.
Overovatelia: Ing. J. Maková, PhD.
Ing. M. Tokár

V Nitre, 17.5. 2012

