Z á p i s č.1
zo zasadnutia pedagogickej komisie FBP
konaného dňa 22.11.2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. RNDr. A.Vollmannová, PhD., Ing. Ľ. Belej, PhD., Ing. J. Čapla, PhD.,
doc. Ing. J. Maková, PhD., RNDr. D. Bajčan, PhD., doc. Ing. J. Bystrická, PhD.,
doc. Ing. V. Vietoris, PhD., Ing. T. Slanina, PhD., Ing. S. Baldovská
Ad 1) Otvorenie zasadnutia pedagogickej komisie FBP
Prodekanka p. doc. Ing. Alica Bobková, PhD., v úvode zasadnutia PK FBP privítala hostí
a prítomných členov PK FBP SPU v Nitre.
Ad 2) Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutie pedagogickej komisie dňa 3.júna 2019
Úloha č. 1:
V prípade konania exkurzie je vyučujúci zabezpečujúci exkurziu povinný informovať
ostatných vyučujúcich, ktorých predmetov sa to týka, a zároveň je potrebné poslať
informáciu aj p. prodekanke pre vzdelávanie – úloha splnená, resp. sa priebežne plní,
Úloha č. 2:
Do 26.6.2019 zaslať členovia PK FBP pripomienky k priebehu štátnych skúšok na FBP,
navrhnúť zmeny, úpravy, návrhy a pod. - úloha splnená
Ad 3) Prodekanka p. doc. Ing. Alica Bobková, PhD., ďalej informovala:
 v súvislosti s účasťou zamestnancov FBP na kontraktačno – predajnom veľtrhu
zameraného na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl
„Gastra & Kulinária“, konaného v dňoch 6. – 9.11.2019 v Nitre, v rámci ktorého sa
zapojili všetky katedry FBP,
 tiež pripomenula, že termíny skúšok musia byť vypísané v dostatočnom predstihu pred
ukončením aktuálneho semestra, a to rovnomerne počas celého skúšobného obdobia,
v rozsahu min. 1,5 násobku k počtu študentov daného predmetu,
 o pripravovanej spolupráci so SOŠ potravinárskou, Cabajská 6, Nitra. Vedenie FBP
v spolupráci s jednotlivými katedrami zabezpečí od 11/2019 do 6/2020 pre 12 študentov
SOU v Nitre praktické cvičenia na jednotlivých katedrách FBP podľa rozpisu a možností
katedry, v počte 8 sústredení, a to v čase od 9,00 do 11 hod.
 v rámci propagácie fakulty sa zúčastní v dňoch 25. – 26.11.2019 Ing. F. Tirpák, PhD.
Veľtrhu vzdelávania vysokých škôl v Michalovciach, na ktorom sa zúčastnia vysoké školy
z celého Slovenska, zamestnávatelia a vzdelávacie agentúry.
 V dňoch 8 – 10.12.2019 v rámci prezentácie jednotlivých fakúlt SPU v Srbsku, bude
Fakultu biotechnológie a potravinárstva prezentovať študentka 1.ročníka študijného
programu Bezpečnosť a kontrola potravín na 2.stupni štúdia Bc. Melina Korčok,
 o povinnosti vypísať návrhy min 3+3 tém ZP na jedného učiteľa pre študentov 2 ročníka na
1. stupni štúdia a študentov 1. ročníka na 2. stupni štúdia, ktoré budú zaslané garantom ŠP
na posúdenie a následne vedúcim katedry na odsúhlasenie,
 o možnosti overovania totožnosti študenta na skúške v súvislosti so zrušením indexov,
pričom povinnosťou študenta na skúške je mať so sebou ISIC kartu (DF) alebo študentskú
kartu (EF),
Ad 4) V rámci zasadnutia PK FBP boli prerokované a schválené:
 hospitácie v rámci ZS ak. roka 2019/2020,
 boli navrhnutí kandidáti na pozíciu ročníkového učiteľa pre študentov 1. ročníka, a to:
- Ing. Tomáš Slanina, PhD. - KFŽ
- doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. - KHBP



prítomní členova PK FBP sa dohodli, že zasadnutia PK FBP budú prebiehať vždy v piatok
a najbližší termín zasadnutia pedagogickej komisie bol stanovený na 13.12.2019 o 8,00
hod v zasadacej miestnosti na dekanáte FBP.

Úloha č.1)
 p. prodekanka v súvislosti s blížiacou sa akreditáciou vyzvala členov pedagogickej
komisie na prípravu návrhov, pripomienok k tvorbe nových študijných programov v rámci
nových študijných odborov
termín do 13.12.2019

Zapísala: Ing. B. Zelenáková

v.r.
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

