Zápisnica č. 7/2014 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 3. 12. 2014 o 1430 hod. v zasadačke TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD., Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Neospravedlnení: Bc. Peter Černák

Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Systemizácia pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2015
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Návrh školného na akademický rok 2015/2016
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
4. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala
všetkých prítomných členov AS TF, ako aj prodekanov TF, tajomníčku TF a členov AS SPU. V zmysle
čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu riadneho zasadnutia.
Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého návrhu programu.
Žiadne návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené. Za
predložený návrh dala hlasovať.
Uznesenie 1/7/14:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Ing. Mikuš, tajomník AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 17. 10. 2014 sú splnené.

K bodu 2:
Dekan TF, prof. Tkáč, uviedol dôvody predloženia a základné tézy návrhu na systemizáciu pracovných
miest na TF v roku 2015. Predložený návrh predpokladá zníženie počtu vysokoškolských učiteľov na
úroveň roku 2012, t. j. o 2 zamestnancov. Navrhovaným kritériom výberu na zníženie počtu
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vysokoškolských učiteľov TF SPU v Nitre, u ktorých pracovný pomer trval nepretržite počas celého
obdobia rokov 2012 – 2013, sú výsledky hodnotenia ich výkonov.
Doc. Pogran, prodekan TF predstavil podrobne štruktúru pracovných miest na jednotlivých
pracoviskách TF.

Diskusia:
Prof. Kročko, prodekan TF: vyjadril podporné stanovisko pre určenie kandidátov na zníženie počtu
vysokoškolských učiteľov na základe výkonov v uplynulom období.
Doc. Hlaváčová zdôraznila, že prepustením pedagóga nie je postihnutý len samotný pedagóg, ale aj
celý kolektív príslušného pracoviska, na ktorom sa zvýši pracovná záťaž, najmä vo výučbe, čo je
nespravodlivé; navrhla neznižovať počet pracovných miest vysokoškolským pedagógom.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF vyjadrila principiálny súhlas s tým, že k zrušeniu pracovných miest
VŠ učiteľov má dôjsť na základe výkonov; avšak tým sa zvýši zaťaženosť pracoviska (v tomto prípade
Katedry fyziky) a výrazne sa zväčší nerovnomernosť v pedagogickom zaťažení jednotlivých katedier,
to je nutné riešiť.
Dekan TF, prof. Tkáč reagoval v tom zmysle, že to si musíme vnútorne usporiadať; bola snaha
pripraviť študijné programy tak, aby sme sa nevybíjali vo výučbe.
Doc. Žitňák vyjadril názor, že je potrebné urobiť opatrenia reagujúce na znížený počet študentov na
TF v súčasnosti. Odsúvanie riešenia problémov by mohlo byť oveľa problematickejšie.
Doc. Kučera zdôraznil taktiež potrebu riešenia daného problému.
Doc. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU vyjadrila názor, že problémy, ktoré nastanú prepustením
dvoch pracovníkov je potrebné riešiť aj vzájomnou pomocou medzi pracoviskami TF.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala
hlasovať za uznesenia:

Uznesenie 2/7/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Systemizáciu pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2015
a súhlasí so znížením počtu pracovných miest vysokoškolských učiteľov o dve miesta.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

9

Počet hlasov za návrh:

9

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

3

Uznesenie 3/7/2014:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s tým, že kritériom výberu na zníženie počtu vysokoškolských učiteľov TF
SPU v Nitre (u ktorých pracovný pomer trval nepretržite počas celého obdobia rokov 2012‐2013)
budú výsledky hodnotenia ich výkonov (dostupné na: http//www.tf.uniag.sk/sk/).
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Uznesenie 3a/7/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča dekanovi TF pripraviť komplexnú analýzu celkového zaťaženia
jednotlivých katedier a na základe analýzy a výsledkov akreditácie pripraviť strednodobú stratégiu
vývoja počtu a štruktúry pracovných miest (na najbližšie 2 – 3 roky), prípadne novú organizačnú
štruktúru fakulty.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

K bodu 3:
Doc. Gálik, prodekan TF: Predstavil návrh školného pre jednotlivé kategórie a stupne štúdia
(viď príloha). V dennej forme štúdia sa školné týka nadštandardnej dĺžky štúdia a súbežného štúdia, v
externej forme štúdia sa týka všetkých študentov. Ďalej uviedol hlavné okolnosti, ktoré sprevádzali
prípravu predkladaného návrhu. Zdôraznil, že vzhľadom na demografický vývoj a pri porovnaní
s fakultami s podobným zameraním v SR, je navrhovaná výška školného pre všetky stupne štúdia na
akademický rok 2015/2016 rovnaká ako v aktuálnom akademickom roku.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 4/7/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh školného na akademický rok 2015/2016 bez pripomienok.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0
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K bodu 44:
Prof. Tkkáč, dekan TF, zaujal kritické sstanovisko k hodnoteniu fakúlt vvysokých škkôl 2014
vypracovvanému ageentúrou ARRA
A, pričom pooukázal na nekompeten
n
ntný výber faakúlt do jednotlivých
skupín, v ktorých sú zaradené fakkulty SPU. Pooukázal tiež na to, že hod
dnotiace krittériá nekoreššpondujú
s kritériaami pre prideeľovanie dotácií pre vysooké školy.
Doc. Gállik, prodekan
n TF, upozorrnil, že do prropagácie TFF na strednýcch školách bbudú zapojen
ní takmer
všetci peedagogickí zaamestnanci, ako aj študeenti.
Bc. Halenár vyzval naa podporu sú
úťaživosti štuudentov a ich
h väčšie zapá
ájanie sa do projektov.
ndelová, podpredsedníčkka AS SPU, vyyzvala na inte
enzívnejšiu spoluprácu
s
s praxou.
Doc. Len

ozárová, preedsedníčka AS
A TF, poď
ďakovala vše
etkým prítom
mným za kkonštruktívnyy prístup
Doc. Vo
k riešeniiu závažných problémov a ukončila zaasadnutie ASS TF SPU v Niitre.

V Nitre, dňa 3. 12. 20
014

Zapísal:
Ing. Rasttislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF SPPU v Nitre
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