Zápisnica č. 3/2014 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 3. 7. 2014 o 900 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Monika Dubeňová (ukončenie štúdia), Bc. Michaela Jánošová (ukončenie štúdia)
Neospravedlnení: Návrh programu:

1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

3. Správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; Ing. Alena Jančušková, tajomníčka TF

4. Interné

hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov
(u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. st.) TF SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., prodekan TF

5. Zásady volieb do AS TF SPU v Nitre
Predkladá: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD, predsedníčka AS TF

6. Voľba členov FZVK
7. Vyhlásenie volieb do AS TF
8. Etický kódex zamestnanca TF/študenta TF
Predkladá: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD, predsedníčka AS TF

9. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF doc. Vozárová. 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, pričom
navrhla presunutie bodu 8 na nasledujúce zasadnutie AS TF.
Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého zmeneného návrhu programu.
Žiadne návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené.
Zmenený návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; Ing. Alena Jančušková, tajomníčka TF
4. Interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov
(u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. st.) TF SPU v Nitre za rok 2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., prodekan
TF
5. Zásady volieb do AS TF SPU v Nitre
Predkladá: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD, predsedníčka AS TF
6. Voľba členov FZVK
7. Vyhlásenie volieb do AS TF
8. Rôzne
Za predložený zmenený návrh dala predsedníčka AS TF hlasovať.
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Uznesenie 1/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

Ing. Mikuš, tajomník AS TF: všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa
25. 6. 2014 boli splnené.
K bodu 2:
prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že kompletná Správa o činnosti TF za rok 2013 je uvedená na
internetovej stránke TF. V stručnosti uviedol základné informácie o hlavných oblastiach činnosti TF.
Vyzdvihol dosiahnuté pozitívne výsledky v kľúčových oblastiach činnosti TF v minulom roku. V závere
zdôraznil potrebu udržania pozitívnych výsledkov aj v ďalšom období.
Diskusia:
doc. Angelovič, predseda pedagogickej komisie: predniesol pripomienky formálneho charakteru
a vyjadril súhlasné stanovisko komisie,
prof. Hrubý, predseda komisie pre rozvoj: vyjadril súhlasné stanovisko komisie,
doc. Hlaváčová: predniesla pripomienky formálneho charakteru (informačný systém Študent opraviť
na UIS),
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: odporučila zverejňovať správy v UIS skôr (po ich schválení
v príslušných orgánoch TF), aby bol väčší časový priestor na ich preštudovanie a prípadné
pripomienkovanie.
Vzhľadom na to, že uvedené pripomienky boli formálneho charakteru, nebolo potrebné o nich
hlasovať.
Uznesenie 2/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Správu o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2013“ jednomyseľne,
bez pripomienok.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

K bodu 3:
prof. Tkáč, dekan TF: uviedol základné informácie k správe, o podrobné predstavenie požiadal
p. tajomníčku,
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: podrobne informovala o najdôležitejších položkách v jednotlivých
častiach predloženej Správy o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2013. Uviedla štruktúru príjmov TF,
pričom zdôraznila priaznivú situáciu v hospodárení TF v roku 2013. Kompletná Správa o hospodárení
TF SPU v Nitre za rok 2013 je uvedená v prílohe.,
prof. Tkáč, dekan TF: poďakoval tajomníčke TF za prácu vykonanú pri príprave správy a vyzdvihol
kvalitu jej spracovania. Zároveň zdôraznil, že finančná situácia TF dáva predpoklad na ďalší rozvoj TF
a vyjadril presvedčenie, že sa nastavené parametre hospodárenia podarí udržať aj v nasledujúcom
období.
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Diskusia:
prof. Nozdrovický, prodekan TF: poďakoval tajomníčke TF za odvedenú prácu a vyzdvihol
prehľadnosť a vyčerpávajúcu obsahovú náplň správy,
doc. Hlaváčová: kladne hodnotila spracovanie a obsah správy,
doc. Žitňák: kladne hodnotil zodpovedný prístup k rozpočtu v roku 2013,
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: vyzdvihla obsahovú a formálnu úroveň správy a poďakovala
za odvedenú prácu tajomníčke TF a dekanovi TF.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala
hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2013“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

K bodu 4:
prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že k predloženému materiálu bolo predložených pomerne málo
pripomienok. Oproti minulému obdobiu došlo k zvýšeniu bodového hodnotenia výstupov zaradených
do kategórie A, ktoré sú dôležité pre akreditáciu študijných programov a taktiež došlo k zvýšeniu
bodového hodnotenia pedagogickej činnosti.
doc. Pogran, prodekan TF: predložil materiál, v ktorom boli uvedené pozmeňujúce návrhy z katedier
a finálne návrhy na úpravu bodového hodnotenia resp. vykonávacieho predpisu schválené vo vedení
TF dňa 2. 7. 2014. Materiál Interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF a výskumných
pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. st.) TF SPU v Nitre za rok 2013
a vykonávací predpis k nemu sú uvedené v prílohe.
Diskusia:
Ing. Lukáč: upozornil na nedostatočné hodnotenie výučby a na potrebu zvýšenia jej bodového
hodnotenia. Navrhol, aby sa hodnotil podiel autorov na publikácii, aby jedna publikácia bola
hodnotená max. 100% bodového hodnotenia (nie 260 % apod.),
doc. Pogran, prodekan TF: najviac pripomienok z katedier sa týkalo vzorca pre výpočet bodov za
výučbu,
prof. Tkáč, dekan TF: interné hodnotenie výkonov má mať motivačný charakter, preto sú významne
hodnotené „tímové“ publikácie (1. a 2. autor majú 100% bodov v príslušnom zaradení), posilňovať
výučbu cez počet odučených hodín nepovažujem za vhodné,
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: jedná sa interné hodnotenie výkonov, výučba je výkon, ktorý
treba započítať. Motivačný charakter sa dá uplatniť tak, že dekan má právo priznať odmeny, resp.
priznať vyššie odmeny za určité výkony (povedzme len za publikácie, resp. výstupy kat. A).
Hlasovanie za jednotlivé pozmeňujúce návrhy k finálnemu návrhu na úpravu bodového hodnotenia
resp. vykonávacieho predpisu schválenému vo vedení 2. 7. 2014 osobitne:

1. doc. Vozárová: v tab. 6 navrhla zvýšiť bodové hodnotenie za podané projekty na 100%
bodového hodnotenia v príslušnom zaradení
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
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13

Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

10
3
0

2. doc. Hlaváčová: v tab. 7 navrhla zaviesť samostatnú kolónku pre recenzovanie vedeckých
príspevkov v kategórii výstupov „B“ a navrhla počet bodov v danej kolónke 100
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

3. doc. Vozárová: v tab. 9 navrhla vzorec pre výpočet hodnotenia výučby v tvare
(2.hp.pp+hc.pc).0,1
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
11
0
2

Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala
hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF
a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. st.) TF SPU
v Nitre za rok 2013“ s pripomienkami.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
11
0
2

K bodu 5:
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla a vysvetlila navrhované zmeny a doplnenia
v predloženom návrhu Zásad volieb.
Diskusia:
doc. Hlaváčová: sa spýtala, či sa neuvažuje o zavedení náhradníkov pri zániku členstva v AS TF,
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: pri zániku členstva sa neuvažuje s náhradníkmi, ale zostáva
inštitút doplňujúcich volieb.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala
hlasovať za uznesenie:
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Uznesenie 5/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Zásady volieb do AS TF SPU v Nitre“ jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

K bodu 6:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: predložila návrh kandidátov na voľby členov FZVK TF SPU
v Nitre – doc. RNDr. Moniku Božikovú, PhD., Ing. Ľubomíra Huja, PhD., doc. Ing. Jána Jobbágya,
PhD., Ing. Ivana Kováča, PhD. Ďalšie návrhy neboli prednesené.
Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: Ing. Juraj Jablonický, PhD. a
doc. Ing. Marián Kučera, CSc.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba členov FZVK TF SPU v Nitre uskutočnila tajným
hlasovaním.
Voľba člena FZVK: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

Voľba člena FZVK: Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

Voľba člena FZVK: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
5
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Počet platných hlasov
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

Voľba člena FZVK: Ing. Ivan Kováč, PhD.
Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

Uznesenie 6/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za členov FZVK TF SPU v Nitre doc. RNDr. Moniku Božikovú,
PhD., Ing. Ľubomíra Huja, PhD., doc. Ing. Jána Jobbágya, PhD. a Ing. Ivana Kováča, PhD.
K bodu 7:
Vzhľadom na termín ukončenie funkčného obdobia AS TF (24. 9. 2014) a v zmysle schválených
Zásad volieb predsedníčka AS TF vyhlásila voľby do AS TF na nové funkčné obdobie. Voľby
organizačne zabezpečuje FZVK, resp. FŠVK.
Uznesenie 7/1/2014:
V zmysle Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (Čl. 3, ods. 1) predsedníčka AS TF vyhlasuje voľby
do AS TF SPU v Nitre.
Voľby do zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia dňa 10. 9. 2014 (streda) v čase od 800 do
1500 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí.
Voľby do študentskej časti AS TF sa uskutočnia dňa 2. 10. 2014 (štvrtok) v čase od
800 do 1500 h vo vestibule pavilónu MF na 1. poschodí.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

K bodu 8:
Doc. Gálik, prodekan TF: uviedol detailný popis „Vykonávacích predpisov pre 1. a 2. stupeň štúdia
na TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre“ (uvedený v prílohe). Zameral sa najmä na
odlišnosti od predchádzajúcej úpravy.
Diskusia:
- nebola
Uznesenie 8/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre
ku Študijnému poriadku SPU v Nitre“ jednomyseľne, bez pripomienok.
6
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Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

Doc. Gálik, prodekan TF: oboznámil prítomných s návrhom zmien vo „Vnútorných predpisoch TF
SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok“.
Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla zmeniť text v čl. 4 ods. 2 z „31. 8. 2015“ na „31. 8.
aktuálneho roka“.
Uznesenie 9/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok“
jednomyseľne, s pripomienkou.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

Doc. Pogran, prodekan TF: predložil na schválenie návrh harmonogramu výučby na akademický rok
2014/2015 pre 3. stupeň štúdia.
Diskusia:
- nebola
Uznesenie 10/3/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Harmonogram výučby na akademický rok 2014/2015 TF SPU
v Nitre pre 3. stupeň štúdia“ jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok verejného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
0
0

doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: oboznámila prítomných s tým, že pán minister požiadal RVŠ
o vyjadrenie k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie (AK) a návrhu na vymenovanie
predsedu a podpredsedu komisie, informáciu dostali členovia RVŠ mailom (plný text mailu v prílohe).
V texte mailu sa uvádza: ...V zmysle čl. 5, bodu 1, riadka 3 Štatútu Rady vysokých škôl SR
predsedníctvo vybavuje neodkladné záležitosti v období medzi zasadnutiami rady. Preto sme oslovili
členov predsedníctva, aby nám zaslali vyjadrenie k navrhovaným členom, predsedovi a
podpredsedovi AK s termínom do 9.7.2014, do 12,00 hod. V prípade, že by ste mali záujem k
predloženým návrhom vyjadriť Váš názor, prosíme oznámte ho svojmu zástupcovi v predsedníctve,
ktorý ho zohľadní....
V rámci diskusie členovia AS TF a vedenia TF vyslovili názory a pripomienky:
7
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1. v zasslanom maile
e členom RV
VŠ neboli uve
edené bližšie
e informácie o nových naavrhovaných
h členoch
AK (o
oblasť výskumu, pracovis
sko); diskusia
a ohľadom je
ednotlivých navrhovaných
n
h kandidátov
v nebola,

2. v predloženom ná
ávrhu na vym
menovanie ččlenov AK nie je ani jeden člen za S
SPU (ani terraz nemá
SPU zástupcu v AK),
A
čo nevn
nímame pozittívne,

3. tak ddôležitým materiálom
m
ako
a
je vyja
adrenie k návrhu
n
na vymenovaniee členov, predsedu
a pod
dpredsedu AK
A by sa mallo zaoberať plénum RVŠ
Š (v zmysle zákona
z
o VŠ
Š § 81 ods. 2 a § 107
ods. 1 písm. a).
AS TF prijal uznesen
nie:
nie 11/3/2014:
Uznesen
AS TF S
SPU v Nitre poveruje predsedníčk
p
ku AS TF, ab
by tlmočila členovi Preedsedníctva
a RVŠ za
SPU doc
c. Weisovi uvedené
u
prip
pomienky a
ako stanovis
sko AS TF SPU v Nitre.
Výslledok verejn
ného hlasov
vania:
Celkkový počet hllasujúcich čle
enov AS TF SPU v Nitre:
Poče
et hlasov za návrh:
Poče
et hlasov pro
oti návrhu:
Poče
et členov AS
S TF SPU v Nitre,
N
ktorí sa
a zdržali hlas
sovania:

13
13
0
0

Predsedníčka AS TF
F doc. Vozáro
ová na záverr poďakovala
a všetkým prrítomným za konštruktívn
ny prístup
k rokova
aniu a ukončiila zasadnutie AS TF SPU
U v Nitre.
V Nitre, d
dňa 3. 7. 201
14
Zapísali::
Ing. Rasstislav Mikuš,, PhD., tajom
mník AS TF
doc. RNDr. Vlasta Vo
ozárová, PhD
D., predsedn
níčka AS TF
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