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Stanovy Profesijnej rady pre spoluprácu s praxou  
Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 

 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Profesijná rada pre spoluprácu s praxou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU 

v Nitre (ďalej len "PR FBP") je dobrovoľné združenie zástupcov výrobných, 
obchodných podnikov a zástupcov Akademickej obce FBP SPU v Nitre, ustanovuje sa 
za účelom koordinácie a podpory všetkých činností súvisiacich so spoluprácou FBP 
SPU v Nitre a praxe. 

2. PR FBP je ustanovená na základe § 23, ods. 1, pís. f Zákona 131/2002 o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Zameranie pôsobenia PR FBP sú: 
▪ zaoberať sa koncepčnými otázkami kvality vzdelávania a technologickej 

modernizácie výučbového procesu s orientáciou na perspektívne požiadavky 
spoločenskej praxe, 

▪ prehlbovať a efektivizovať komunikáciu FBP s partnerskými inštitúciami 
a podnikmi na Slovensku, 

▪ vytvárať personálne a materiálové podmienky pre obojstranne výhodný 
záujmový transfer vedomostí a výsledkov výskumu medzi pracoviskami FBP 
a členmi PR FBP, 

▪ zvyšovať možnosti zamestnanosti a akceptácie absolventov FBP SPU v Nitre, 
▪ sprostredkovanie najprogresívnejších poznatkov, 
▪ prerokovanie a prijímanie odborných stanovísk pre centrálne a samosprávne 

orgány rezortu, 
▪ vytváranie odborných skupín pre riešenie problémov poľnohospodársko-

potravinárskej praxe, 
▪ zabezpečovanie vedecko-výskumných, odborných a pracovných stretnutí doma 

i v zahraničí podľa konkrétnych požiadaviek PR FBP, 
▪ riešenie požiadaviek ľudských zdrojov jednotlivých členov PR FBP, 
▪ propagácia členov PR FBP na akciách organizovaných FBP. 

 
Článok 2 

Predmet činnosti PR FBP 
 

1. Predmetom činnosti PR FBP sú: 
▪ monitorovať, posudzovať a aktualizovať vzdelávaciu a výskumnú činnosť FBP, 
▪ pravidelne informovať v oblastiach vzájomnej spolupráce aktívnou a aktuálnou 

prezentáciou a propagáciou partnerov, 
▪ využiť možnosti stretávania sa so študentmi a aktívne prispievať k ich orientácii 

v budúcom povolaní a perspektívach v zamestnaní, 
▪ vlastnou činnosťou a spolupatričnosťou vytvárať priaznivý imidž a šíriť dobré 

meno FBP, 
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▪ navrhovať témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových prác) 
orientovaných na riešenie vlastných aktuálnych problémov, ktoré budú 
realizované v spolupráci s pracoviskami fakulty,  

▪ vytvoriť podmienky pre realizáciu praktickej výučby a odbornej praxe študentov, 
▪ spolupracovať pri realizácii celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie 

pracovníkov vybratých podnikov, 
▪ organizácia vedeckých a odborných aktivít (konferencie, semináre, prednášky, 

kurzy, exkurzie), 
▪ využitie kapacít FBP SPU v Nitre na poskytovanie služieb členom PR FBP 

(informačné, priestorové a pod.), 
▪ vytváranie spoločných kolektívov pre poradenskú a expertíznu činnosť. 

 
Článok 3 

Členstvo PR FBP 
 

1. PR FBP je výberovým združením s ohraničeným počtom členov. Členovia zastupujú 
profilové smerovanie fakulty a hlavných odvetví agropotravinárskeho rezortu. 

2. Počet členov v PR FBP SPU v Nitre je najviac 30, pričom najmenej 18 členov sú 
zástupcovia podnikov agropotravinárskeho komplexu a najviac 12 členov tvoria 
zástupcovia FBP (zástupcovia Vedenia FBP a AO FBP). 

3. Členstvo v PR FBP je čestné a dobrovoľné. 
4. Členstvo v PR FBP je podmienené plnením povinností člena PR FBP. 
5. Predsedom Profesijnej rady FBP je dekan FBP SPU v Nitre. 
6. Profesijná rada spravidla zasadá dvakrát do roka (jarné a jesenné zasadnutie). 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Každý člen má tieto práva: 

a. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti PR FBP, 
b. podávať pripomienky k činnosti PR FBP, 
c. podieľať sa na činnosti PR FBP a zúčastňovať sa na podujatiach 

organizovaných pre členov PR FBP, 
d. predkladať a navrhovať riešenia odborných problémov, do riešenia ktorých 

môžu byť zapojené odborné poradenské tímy. 
2. Každý člen má najmä tieto povinnosti: 

a. dodržiavať Stanovy PR FBP, 
b. napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti PR FBP.  

3. Každý člen je povinný po dobu trvania členstva v PR FBP konať tak, aby nepoškodil 
dobré meno a povesť PR FBP SPU v Nitre a tak, aby sa svojim konaním nespreneveril 
poslaniu a cieľom, ku ktorým sa svojim členstvom prihlásil a k naplneniu, ktorých má 
napomáhať. 
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Článok 5 
Ukončenie členstva 

1. Člen môže z členstva v PR FBP vystúpiť na základe písomnej žiadosti, predloženej 
predsedovi PR FBP. 

2. Členstvo na základe písomnej žiadosti zaniká ku dňu rozhodnutia predsedu PR FBP. 
3. Členstvo v PR FBP môže zaniknúť neodkladne na základe troch neospravedlnených 

neúčastí na zasadnutiach PR FBP na návrh predsedu PR FBP. 

Článok 6 
Sekretariát PR FBP 

1. Sekretariát PR FBP je organizačným a administratívnym orgánom PR FBP. 
2. Činnosť sekretariátu riadi predseda PR FBP. 
3. Sídlom PR FBP a Sekretariátu PR FBP je Dekanát Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy boli schválené na prvom zasadnutí PR FBP dňa 25.04.2017 a týmto dňom 
nadobúdajú účinnosť. 

 
V Nitre dňa 25.04.2017 
 
 
         v.r. 
          prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. 

predseda PR FBP SPU v Nitre 
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