Zápisnica č. 2
z II. riadneho zasadnutia Akademického senátu FBP SPU
v Nitre zo dňa 07. 11. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Milan Chňapek, PhD. – PN
Hostia: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – dekan FBP,
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – prodekan FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP
Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka FBP

Zasadnutie otvoril predseda AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovan Stanovič, PhD., ktorý
privítal hostí rokovania a prítomných členov AS FBP SPU v Nitre. AS FBP SPU v Nitre verejným
hlasovaním jednomyseľne ospravedlnil neprítomnosť Ing. M. Chňapeka, PhD. Na úvod zasadnutia
si AS FBP SPU v Nitre uctil minútou ticha náhle úmrtie študenta 1. ročníka FBP SPU Tomáša
Odskoča.
Ad 2) Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Na základe návrhu predsedu AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovana Stanoviča, PhD. boli za
skrutátorov a overovateľov zápisnice AS navrhnutí Ing. Alica Bobková, PhD. a Ing. Ján
Kovarovič. Verejným hlasovaním boli navrhovaní skrutátori a overovatelia zápisnice
jednomyseľne zvolení.
Ad 3) Schválenie programu zasadnutia
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Návrh študijného programu pre III. stupeň štúdia.
(predkladá prof. Tomáš – dekan FBP, prof. Kolesárová prodekanka FBP)
6. Voľba člena Rady VŠ
7. Rôzne
8. Návrh uznesení
K písomne predloženému návrhu programu boli navrhnuté doplňujúce body programu
(predseda AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovan Stanovič, PhD.):
- ako bod 5 zaradiť návrh Dodatoku č. 1 k Štatútu FBP SPU v Nitre
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body v navrhnutom programe posunúť takto: bod 5 na bod 6, bod 6 na bod 7, bod 7 na
bod 8, bod 8 na bod 9.
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie za zmenu návrhu programu.
za: 12, proti: 0, zdržali sa hlasovania : 0
-

Po doplňujúcej zmene bol návrh programu nasledovný:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Dodatok č. 1 k Štatútu FBP SPU v Nitre
6. Návrh študijného programu pre III. stupeň štúdia
(predkladá prof. Tomáš – dekan FBP, prof. Kolesárová prodekanka FBP)
7. Voľba člena Rady VŠ
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie za predkladaný návrh programu: za: 12, proti: 0,
zdržali sa hlasovania : 0
Ad 4) Kontrola uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.
Ad 5) Dodatok č. 1 k Štatútu FBP SPU v Nitre
Dekan FBP SPU v Nitre prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. predložil návrh Dodatoku č. 1
Štatútu FBP SPU v Nitre, ktorý sa týka zmeny textu v tretej časti, článok 12, bod 5 v Štatúte FBP
SPU v Nitre.
Pôvodné znenie čl. 12 bod 5.:
„AS FBP SPU v Nitre má 13 členov. Z toho vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním tvoria dve tretiny členov. Zastúpenie študentov
je tretinové.“
Nové znenie čl. 12 bod 5.:
AS FBP SPU v Nitre má 15 členov. Z toho vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním tvoria dve tretiny členov. Zastúpenie študentov
je tretinové.
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Predseda legislatívnej komisie Ing. Marian Tokár, PhD., vyjadril súhlas členov legislatívnej
komisie s predkladaným návrhom a odporúčal AS FBP SPU v Nitre schváliť Dodatok č. 1
k Štatútu FBP SPU v Nitre, ktorý sa týka zmeny textu v tretej časti, článok 12 bod 5.
AS FBP SPU v Nitre verejným hlasovaním schválil nové znenie článku 12. bod 5
v Štatúte FBP SPU v Nitre. Za: 12, proti 0, zdržal sa hlasovania: 0
Ad 6) Návrh študijného programu pre III. stupeň štúdia.(predkladá prof. Tomáš – dekan FBP,
prof. Kolesárová prodekanka FBP)
Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum FBP SPU predložila
návrh nového študijného programu pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia s názvom „Potravinové
zdroje a biotechnológie „Food Resources and Biotechnology“ v anglickom jazyku, so štandardnou
dĺžkou štúdia pre dennú formu 4 roky, pre externú formu 5 rokov. Prodekanka pre vedu a výskum
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. prítomných bližšie oboznámila a charakterizovala predložený
študijný program, pričom dodala, že vznik nového študijného programu sa kladne hodnotí aj
z dôvodu spolupráce s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov, ako aj s ďalšími
univerzitnými pracoviskami. Prítomných informovala o materiálnom a technickom zabezpečení
študijného programu ako aj o vybavení jednotlivých katedier FBP a FAPZ štandardnou
laboratórnou prístrojovou technikou. Taktiež poukázala na vybudované excelentné pracoviská,
ktoré sú vybavené špičkovou prístrojovou technikou. Poukázala na personálne zabezpečenie
výučby v doktorandskom štúdiu „Potravinové zdroje a biotechnológie“. Prítomných oboznámila
s pedagógmi zabezpečujúcimi výučbu na III. stupni študijného programu „Potravinové zdroje
a biotechnológie“, ktorí v prevažnej miere pôsobia vo funkciách profesor alebo docent a sú
významnými odborníkmi v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskch vied. Predmety prof.
Ing. Adriana Kolesárová, PhD. doplnila o „Seminár ku grantovým schémam a mobilitám“
a poukázala na dôležitosť oboznámenia sa študentov s možnosťami prípravy grantových schém
a malých projektov. Ďalej informovala o tom, že ponúkaný predmet „Genetické mapovanie rastlín
bude nahradený predmetom , „Funkčné analýzy genómov v biotechnológiách“.
Ako garant študijného programu „Potravinové zdroje a biotechnológie“ je uvedená prof.
Ing. Adriana Kolesárová, PhD.,
spolugaranti: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Návrh študijného programu „Potravinové zdroje a biotechnológie“ je súčasťou akreditačného
spisu.
Rozprava:
Predsedníčku Pedagogickej komisie Ing. Alica Bobková, PhD. zaujala podporné stanovisko
k predloženému návrhu študijného programu „Potravinové zdroje a biotechnológie“, poukázala na
komplexnosť a ucelenosť vypracovaného návrhu predloženého študijného programu a taktiež
poukázala na dôležitosť spolupráce medzi fakultami univerzity.
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V rámci rozpravy vystúpila doc. Ing. Želmíra Balážová PhD., ktorá k predloženému návrhu
študijného programu „Potravinové zdroje a biotechnológie“ mala nasledovné pripomienky:
str. 8 návrh na doplnenie do bodu II. 9 Informácie o materiálnom a technickom zabezpečení
študijného programu – VC Agrobiotech, v ktorom majú obe fakulty špecializované
laboratóriá pre výskum v oblasti potravinových zdrojov aj biotechnológií.
str. 13 a 14 „II. 25 Pravidlá vytvárania skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok“
a str. 19 „ II. 43 Ciele a organizácia záverečnej práce vrátane obhajoby“ zjednotiť v akom
jazyku bude písomná práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Návrh je anglický jazyk.
Diskutovalo sa aj o názve k predloženému návrhu študijného programu „Potravinové zdroje
a biotechnológie“, prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. dekan FBP, vyjadril podporné stanovisko
k predloženému návrhu študijného programu. Taktiež poukázal na dôležitosť spolupráce medzi
fakultami a fakultnými pracoviskami. Kladne hodnotil komplexnosť a logickú štruktúru
predloženého návrhu študijného programu a vyjadril podporné stanovisko k predloženému návrhu
nového študijného programu v anglickom jazyku, nakoľko musíme umožniť štúdium takéhoto
typu aj pre jazykovo zdatnejších študentov.
Predložený návrh študijného programu pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia s názvom
študijného programu Potravinové zdroje a biotechnológie „Food Resources and Biotechnology“
v anglickom jazyku bol AS FBP SPU prerokovaný a schválený. Za: 12, proti 0, zdržal sa
hlasovania: 0
Ad 7) Voľba člena Rady VŠ
AS FBP SPU v Nitre navrhol za člena Rady VŠ Ing. Radovana Stanoviča, PhD.
Navrhnutý kandidát bol tajným hlasovaním jednomyseľne zvolený. Za: 11, proti 0, zdržal sa
hlasovania: 0
Ad 9) Návrh uznesení:
Uznesenie č. 1/2-07.11.2018
AS FBP SPU v Nitre prerokoval a následne schválil verejným hlasovaním Dodatok č. 1
k Štatútu FBP SPU v Nitre. Nové znenie čl. 12 bod 5 je nasledovné:
AS FBP SPU v Nitre má 15 členov. Z toho vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním tvoria dve tretiny členov. Zastúpenie študentov
je tretinové.
Uznesenie č. 2/2-07.11.2018
AS FBP SPU v Nitre ukladá predsedovi AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovanovi
Stanovičovi, PhD., zaslať predsedníčke AS SPU v Nitre doc. Jane Lendelovej PhD. žiadosť
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o doplnenie bodu do programu mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre, nasledujúceho znenia:
Dodatok č. 1 k Štatútu FBP SPU v Nitre. Dodatok č. 1 Štatútu FBP SPU v Nitre je príloha listu.
Uznesenie č. 3/2-07.11.2018
AS FBP SPU v Nitre jednomyseľne schválil predložený návrh študijného programu pre
tretí stupeň vysokoškolského štúdia s názvom študijného programu Potravinové zdroje
a biotechnológie „Food Resources and Biotechnology“ v anglickom jazyku s pripomienkami.
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie. Za. 12, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.
Uznesenie č.4/2-07.11.2018
AS FBP SPU v Nitre jednomyseľne zvolil člena Rady VŠ Ing. Radovana Stanoviča PhD.
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie Za. 11, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.

Zapísala: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD., v.r.
Overovatelia: Ing. Alica Bobková PhD., v.r.
Ing. Ján Kovarovič, v.r.

V Nitre, 9.11. 2018
Ing. Radovan Stanovič, PhD., v.r.
predseda AS FBP SPU v Nitre

Prílohy (1):
Dodatok č. 1 k Štatútu FBP SPU v Nitre.
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