Zápisnica č. 1/2014 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 12. 3. 2014 o 900 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Neospravedlnení: Martin Porubský

Návrh programu:

1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Prerokovanie návrhu študijných programov, ktoré má uskutočnňovať fakulta
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

3. 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, dekana TF, prodekanov TF, tajomníčku
TF a prítomných 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 1/1/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

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 9. 12. 2013 boli splnené.

K bodu 2:
Dekan TF prof. Tkáč: z hľadiska stratégie udržateľnosti a ďalšieho rozvoja TF boli
pripravené študijné programy v štyroch študijných odboroch. Pri príprave návrhov študijných
programov bol kladený dôraz na zapojenie všetkých katedier TF. Po dlhých, ale
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konštruktívnych diskusiách sa podarilo zakomponovať do predložených návrhov optimálne
množstvo predmetov v súlade s nosnými témami jadra znalostí jednotlivých študijných
odborov tak, aby bol maximálne využitý potenciál TF. Zvlášť vyjadril spokojnosť s tým, že sa
podarilo pripraviť študijný program zameraný na odpadové hospodárstvo a na obchodovanie
a podnikanie s technikou, pretože o odborníkov z týchto oblastí je v praxi záujem.
Doc. Gálik, prodekan TF: v súlade s koncepciou prezentovanou na predchádzajúcom
zasadnutí AS TF bolo vytvorených 7 bakalárskych a 6 inžinierskych študijných programov,
pričom ešte jeden bakalársky študijný program „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ je
v záverečnej fáze prípravy (návrhy sú uvedené v prílohe). Pri príprave návrhov študijných
programov boli zohľadnené zásady tvorby študijných programov na SPU (jednotné počty
kreditov, prax študentov, štátne záverečné skúšky, zaradenie predmetov z iných fakúlt SPU
a pod). Z hľadiska záujmov TF boli zakomponované do povinných predmetov vo všetkých
študijných programoch predmety z každej katedry (min. 1 povinný predmet z každej katedry).
Predložené návrhy boli prekonzultované s prorektorkou pre štúdium prof. Gálovou.
Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla diskutovať postupne o študijných
programoch pre 1. stupeň štúdia, následne o študijných programoch pre 2. a 3. stupeň
štúdia. Uviedla, že o pripomienkach, resp. pozmeňujúcich návrhoch, ktorými sa mení
štruktúra povinných a povinne voliteľných predmetov sa bude hlasovať jednotlivo.
Doc. Angelovič: upozornil na zrejme tlačovú chybu v označení študijného programu Kvalita
produkcie
Ing. Kažimírová – doručila písomnú pripomienku (mail od prof. Mihinu), v ktorej navrhuje
v študijnom programe „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ zaradiť predmet
„Technológie v chove zvierat“ do povinných predmetov. V predloženom návrhu je daný
predmet zaradený medzi povinne voliteľnými predmetmi.
Doc. Findura: vzhľadom na to, že pri návrhu študijného programu „Obchodovanie
a podnikanie s technikou“ bol zámer vytvoriť študijný program zameraný všeobecne, nielen
na poľnohospodársku techniku, nebol daný predmet zaradený medzi povinné. Študent si ho,
v prípade záujmu, môže vybrať spomedzi povinne voliteľných predmetov.
Doc. Gálik, prodekan TF: podporil stanovisko prof. Mihinu.
Prof. Tkáč, dekan TF: vyjadril názor, že jednou z hlavných oblastí TF je poľnohospodárstvo
a pri návrhu študijných programov by to malo byť zohľadnené. Podporil zaradenie predmetu
„Technológie v chove zvierat“ medzi povinné predmety v danom študijnom programe.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: vzhľadom na to, že ide o zmenu štruktúry
predloženého návrhu študijného programu, je potrebné ho odsúhlasiť. Zároveň podotkla, že
najlepším riešením bude, keď daný problém vyriešia zainteresované strany, t. j. gestor
študijného programu a gestor predmetu (ktorí neboli na zasadnutí prítomní), preto navrhla
uznesenie, za ktoré dala následne hlasovať:

Uznesenie 2/1/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča prerokovať pripomienku prof. Mihinu k študijnému
programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ s garantom daného študijného
programu.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Doc. Hlaváčová: navrhla zjednotiť údaje o výmere a počtoch kreditov v predmetoch
„Seminár k BP“, „Seminár k DP“ v jednotlivých študijných programoch.
Doc. Kučera: vzniesol pripomienku, na základe poverenia vedúceho KKS prof. Rusnáka,
k nezaradeniu predmetu „Základy konštruovania“ medzi povinné predmety v študijnom
programe Manažérstvo kvality produkcie. Uviedol pritom, že bola taká dohoda medzi
garantom predmetu a garantom študijného programu.
Doc. Žarnovský: podmienka jedného povinného predmetu z katedry bola splnená.
Vzhľadom na kreditové hodnoty predmetov nebolo možné daný predmet zaradiť medzi
povinné, hoci by bol potrebný z hľadiska profilu absolventa.
Prof. Tkáč, dekan TF: si tiež myslí, že študent daného študijného programu by mal mať
daný predmet ako povinný.
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: profily absolventov neboli pri návrhoch študijných programov
prioritné, preto vznikli takého problémy. Tieto problémy musia vyriešiť garanti.
Doc. Vozárová: ako vedúca KF navrhla vymeniť v študijnom programe „Manažérstvo kvality
produkcie“ povinný predmet “Teoretické základy technických disciplín (TZTD)“ za povinne
voliteľný predmet „Základy konštruovania“. Návrh zdôvodnila tým, že KF urobí propagáciu,
aby si TZTD študenti vybrali (ako aj v minulosti), navyše študijný program z dôvodu veku
garanta bude zrejme časovo obmedzený.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: vzhľadom na to, že ide o zmenu štruktúry
predloženého návrhu študijného programu, je potrebné ho odsúhlasiť. Navrhla uznesenie, za
ktoré dala následne hlasovať:

Uznesenie 3/1/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje v študijnom programe „Manažérstvo kvality produkcie“
výmenu povinného predmetu “Teoretické základy technických disciplín“ za povinne
voliteľný predmet „Základy konštruovania“.

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

14

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

3
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Prof. Kročko, prodekan TF: katedry si mali pri príprave návrhov študijných programov vyjsť
v ústrety.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky ku študijným programom 1. stupňa neboli predložené,
preto dala predsedníčka AS TF doc. Vozárová hlasovať:

Uznesenie 4/1/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča predložené návrhy študijných programov pre 1. stupeň
na schválenie vo Vedeckej rade TF SPU v Nitre, s pripomienkami.

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

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: otvorila rozpravu o študijných programoch pre 2.
stupeň štúdia. Nikto nepredniesol pripomienku, ani doplnenie, preto dala hlasovať:

Uznesenie 5/1/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča predložené návrhy študijných programov pre 2. stupeň
na schválenie vo Vedeckej rade TF SPU v Nitre, bez pripomienok.

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

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že k doterajšej štruktúre študijných programov pre 3. stupeň
štúdia pribudol návrh nového študijného programu „Informačné a riadiace systémy vo
výrobnej technike“.
Doc. Pogran, prodekan TF: predstavil koncepciu doktorandských študijných programov na
TF (návrhy sú uvedené v prílohe). Dĺžka štúdia v dennej forme je navrhovaná na 3 roky,
v externej forme na 4 roky.

Diskusia:
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Doc. Hlaváčová: navrhla zjednotiť označovanie voliteľných a výberových predmetov pre
všetky tri stupne štúdia.
Doc. Kučera: upozornil, že v predmete „Aplikovaná mechanika“ v študijnom programe
„„Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike“ je nesprávne uvedený garant
predmetu, je potrebné opraviť.
Prof. Tkáč, dekan TF: v návrhu sú formulované minimálne podmienky pre získanie zápočtu
z „Projektu dizertačnej práce“, pričom každý doktorand musí preukázať minimálne jeden
výstup v kategórii A resp. B, aby mohol byť pripustený k obhajobe dizertačnej práce. Kritéria
boli navrhnuté v súlade s kritériami akreditačnej komisie. Zároveň zdôraznil, že skrátenie
štúdia na tri roky nie je najlepšie riešenie, pretože sa skracuje možnosť publikovania
a obmedzujú sa aj možnosti pre mobility, ale sme k tomu donútení z ekonomických dôvodov.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, preto dala predsedníčka AS TF doc.
Vozárová hlasovať:

Uznesenie 6/1/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča predložené návrhy študijných programov pre 3. stupeň
na schválenie vo Vedeckej rade TF SPU v Nitre, bez pripomienok.

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

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Prof. Tkáč, dekan TF: vyzdvihol dôležitosť toho, aby TF mala spôsobilosť udeľovať tituly
docent a profesor, preto požiadal akademický senát o vyjadrenie k Návrhu garantov
spôsobilosti Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
Prof. Nozdrovický, prodekan TF: predstavil uvedený návrh garantov (v prílohe). Pri
koncipovaní návrhu bola splnená podmienka nadväznosti na schválené študijné programy
3. stupňa.
Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: otvorila diskusiu, avšak nikto nepredniesol
pripomienku, ani doplnenie, preto dala hlasovať:

Uznesenie 7/1/2014:
AS TF SPU v Nitre prerokoval, na žiadosť dekana TF, predložený Návrh garantov
spôsobilosti Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov a vyjadruje podporné stanovisko
k predloženému návrhu.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o aktuálnom stave prípravy metodiky rozdelenia
rozpočtovej dotácie na SPU.
Po ukončení a odovzdaní podkladov ku akreditácii (v apríli) bude potrebné novelizovať
vnútorné predpisy TF (Štatút TF a iné) v zmysle legislatívnych zmien.
Na požiadanie vedúceho Oddelenia dopravnej výchovy a služieb Ing. Bernáta navrhol
zaradiť predmet „Konštrukcia a riadenie vozidiel“ medzi povinne voliteľné vo všetkých
študijných programoch 1. stupňa.
Prof. Kročko, prodekan TF: podporil návrh predrečníka.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla, aby predložený návrh riešil prodekan Gálik
s garantmi jednotlivých študijných programov.

Uznesenie 8/1/2014:
AS TF SPU v Nitre odporúča prerokovať zaradenie predmetu „Konštrukcia a riadenie
vozidiel“ medzi povinne voliteľné predmety vo všetkých študijných programoch
1. stupňa s garantmi jednotlivých študijných programov.

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

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Prof. Nozdrovický, prodekan TF: informoval, že boli predložené na posúdenie prorektorovi
Brestičovi kritériá na získanie titulu docent a profesor, ktoré boli prerokované a schválené na
zasadnutí Vedenia TF.
Ing. Angelovič: informoval, že sa uskutočnil futbalový turnaj študentov TF. Poďakoval
vedeniu TF za podporu.
Doc. Žitňák: informoval o aktuálnom dianí vo FO OZ PŠaV.
Doc. Kučara: upozornil na problémy s parkovaním zamestnancov pri TF.
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V Nitre, dňa 12. 3. 2014

mník AS TF
F SPU v Nitrre
Zapísal: Ing. Rastisslav Mikuš, PhD., tajom
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