SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA
v NITRE

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

AKADEMICKÝ SENÁT FZKI
Tulipánová 7, 949 76 Nitra 1
Tel.: +421 (37) 641 5216
E - mail: zlatica.muchova@uniag.sk

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre dňa 20. 05. 2020
Miesto konania: miestnosť TD-02, Tulipánová 7, Nitra, 10:00 hod.
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (14 členov AS FZKI, z toho 1 člen AS (Ing.
Denis Bechera) pripojený video-konferenčným systémom, príloha-1)
Matúš Olejár
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (dekan FZKI), doc. Ing. arch. Roberta
Štěpánková, PhD. (prodekanka pre vzdelávaciu činnosť), Mgr. Viera
Režová (tajomníčka fakulty)

K bodu 1:
Zasadnutie AS FZKI otvorila doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI, ktorá
privítala dekana, prodekanku pre vzdelávaciu činnosť, tajomníčku fakulty a členov AS FZKI
v Nitre. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomného a konštatovala, že ospravedlnenie
bolo jednomyseľne schválené a AS FZKI v Nitre je uznášaniaschopný.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
4. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2020/21)
5. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2019
6. Návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020
7. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021
8. Úprava študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre
9. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
10. Rôzne
11. Záver
Dekan fakulty požiadal o úpravu programu – stiahnutie návrhu systemizácie pracovných
miest FZKI SPU v Nitre (2020/21), bod 4.
Program po úprave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2019
Návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020
Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021
Úprava študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre
Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
Rôzne
Záver
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Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2:
Doc. Muchová navrhla za overovateľov zápisnice doc. Ing. Viliama Báreka, CSc. a doc.
Ing. Jána Čima, PhD.
Výsledok hlasovania:
AS FZKI jednomyseľne schvaľuje doc. Ing. Viliama Báreka, CSc. a doc. Ing. Jána
Čima, PhD. za overovateľov zápisnice.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonala doc. Muchová. Konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia AS FZKI, uznesenia 01/07/2020 a 02/07/2020, boli splnené.
K bodu 4:
Bod otvorila doc. Muchová, požiadala dekana o predstavenie výročnej správy o hospodárení
FZKI SPU v Nitre v roku 2019 (príloha-2). Prof. Igaz oslovil tajomníčku fakulty, aby
odprezentovala správu.
Mgr. Režová oboznámila AS FZKI so správou o hospodárení.
Výsledky hlasovania:
a) celkový počet hlasujúcich členov AS FZKI
b) počet hlasov za návrh
c) počet hlasov proti návrhu
d) počet členov AS FZKI, ktorí sa zdržali hlasovania

14
14
0
0

Uznesenie č. 01/08/2020:
AS FZKI schvaľuje bez pripomienok výročnú správu o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku
2019.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:
Bod otvorila doc. Muchová, požiadala dekana o prednesenie návrhu rozpočtu FZKI SPU
v Nitre na rok 2020 (príloha-3).
Dekan spolu s tajomníčkou fakulty vysvetlili návrh, predsedníčka AS vyzvala na diskusiu.
V diskusii odznelo:
- prof. Igaz – je potrebné pripraviť koncepciu udržateľnosti fakulty, konštatoval, že na
fakulte je prezamestnanosť (pomer učiteľ/študent).
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Výsledky hlasovania:
a) celkový počet hlasujúcich členov AS FZKI
b) počet hlasov za návrh
c) počet hlasov proti návrhu
d) počet členov AS FZKI, ktorí sa zdržali hlasovania

14
14
0
0

Uznesenie č. 02/08/2020:
AS FZKI schvaľuje bez pripomienok návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 6:
Predsedajúca doc. Muchová vyzvala dekana, aby predstavil návrh postupu vyplácania
osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021 za výkony z rokov 20172018 a 2019 (príloha-4).
Po dekanovom vystúpení vyzvala na diskusiu.
V diskusii:
- Ing. Báreková – hodnotenie pedagógov – riešenie zrušenie odmien podľa bodov,
odmeňovať podľa publikácií, zvýšiť hranicu na osobné odmeny, odmeny (osobné
ohodnotenie) vyplácať jednorazovo nie priebežne,
- Ing. Tárník – prehodnotiť v osobnom hodnotení pomer výučba/veda, hodnotenie
neučiteľských pracovníkov,
- doc. Hillová – hodnotenia pedagógov prehodnotiť – je posunuté jedným smerom (nie
vždy zodpovedá kvalite práce).
Dekan na otázky a podnety v diskusii reagoval a vysvetlil ich.
Výsledky hlasovania:
a) celkový počet hlasujúcich členov AS FZKI
b) počet hlasov za návrh
c) počet hlasov proti návrhu
d) počet členov AS FZKI, ktorí sa zdržali hlasovania

14
14
0
0

Uznesenie č. 03/08/2020:
AS FZKI schvaľuje bez pripomienok postup vyplácania osobného príplatku na základe
bodového hodnotenia od roku 2021.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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K bodu 7:
Doc. Muchová otvorila bod o úprave študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa
štúdia FZKI SPU v Nitre (príloha -5).
Požiadala dekana a prodekanku pre vzdelávaciu činnosť o predstavenie návrhu.
Doc. Štěpánková informovala senát o tomto dokumente.
Výsledky hlasovania:
a) celkový počet hlasujúcich členov AS FZKI
b) počet hlasov za návrh
c) počet hlasov proti návrhu
d) počet členov AS FZKI, ktorí sa zdržali hlasovania

14
14
0
0

Uznesenie č. 04/08/2020:
AS FZKI schvaľuje bez pripomienok úpravu študijných plánov študijných programov I. a II.
stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 8:
Doc. Muchová otvorila bod o podmienkach prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok
2021/2022 (príloha -6).
Požiadala dekana a prodekanku pre vzdelávaciu činnosť o informovanie o podmienkach
prijatia na I. stupeň štúdia.
Doc. Štěpánková oboznámila senát s dokumentom.
Výsledky hlasovania:
a) celkový počet hlasujúcich členov AS FZKI
b) počet hlasov za návrh
c) počet hlasov proti návrhu
d) počet členov AS FZKI, ktorí sa zdržali hlasovania

14
14
0
0

Uznesenie č. 05/08/2020:
AS FZKI schvaľuje bez pripomienok podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok
2021/2022.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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K bodu 9:
Predsedníčka AS FZKI doc. Muchová otvorila diskusiu:
- doc. Hillová, Ing. Báreková – praxe študentov, dekan: je potrebná diskusia s prodekanom
prof. Halajom,
- Ing. Báreková – obhajoby prác, ich podpisovanie,
- prof. Igaz – letné školy, Enviro – akcie/udalosti ovplyvnené COVID-19,
upravené/presunuté,
- doc. Čimo – navrhol pri minimálnych kritériách na obsadzovanie miest OA, DOC a PROF
akceptovať publikáciu v kategórii A ako náhradu za monografiu, AS po diskusii nemal
k návrhu námietky,
- Ing. Báreková – vyhodnotenie dotazníka študentmi (kvalita výučby) výsledky, dekan:
výsledky budú zaslané učiteľom,
- doc. Štěpánková – výhrady ku komunikácii so študentami (počas COVID-19) – častokrát
nereagujú ani opakovane,
- Ing. Bechera – treba na študentov „pritlačiť“, možno by pomohla komunikácia aj
prostredníctvom SMS/telefonicky, doc. Štěpánková: fakulta komunikuje elektronickou
poštou aj telefonicky a opakovane.
K bodu 10:
Predsedníčka AS FZKI poďakovala prítomným a zasadnutie ukončila.
Prílohy zasadnutia AS FZKI z 20. 05. 2020:
1. Prezenčná listina
2. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2019
3. Návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020
4. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021
5. Úprava študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre
6. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022

Ing. Jana Černá, PhD.
tajomníčka AS FZKI

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
predsedníčka AS FZKI

doc. Ing. Viliam Bárek, CSc.
overovateľ zápisnice

doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
overovateľ zápisnice

V Nitre, 25. mája 2020

