Zápisnica č. 3/2015 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 27. 5. 2015 o 1000 h v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Martin Porubský
Neospravedlnení: ‐
Návrh programu:

1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty (rozdelenie neúčelovej dotácie)
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 1/3/15:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok 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:

14
14
0
0

Ing. Mikuš, tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa
31. 3. 2015 boli splnené.
K bodu 2:
Dekan TF prof. Tkáč: predložil návrh rozdelenia rozpočtovanej dotácie TF na rok 2015, vysvetlil
základné princípy a stručne uviedol rokovací proces v rámci SPU. Po náročných, ale korektných
rokovaniach na úrovni SPU, sa podarilo dosiahnuť navýšenie rozpočtovej dotácie pre TF oproti
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minulému kalendárnemu roku približne o 100 000 €. Na tomto navýšení má zásluhu stabilná úroveň
počtu študentov na TF a výkony, najmä v publikačnej činnosti, dosiahnuté zamestnancami TF
v minulom roku. Predložený návrh rozpočtu umožňuje jednak zabezpečiť prevádzku jednotlivých
pracovísk TF a tiež odmeniť zamestnancov za ich výkony. Pritom upozornil, že niektoré pracoviská
nevyčerpali rozpočtovú dotáciu na prevádzku za minulý rok. Vyzval zodpovedných pracovníkov, aby
využili pridelené finančné prostriedky na prevádzku v najvyššej možnej miere v danom kalendárnom
roku.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: vysvetlila jednotlivé položky návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie.
Zároveň zdôraznila, že v predloženom návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2015 je
zohľadnené aj zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v celkovej výške
takmer 24 000 €.
Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: požiadala o vysvetlenie konkrétne ktoré položky sú zahrnuté v
pojme „celofakultné“ výdavky.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: podrobne vysvetlila hlavné položky zahrnuté do celofakultných
výdavkov: prevádzka dekanátu, príspevky na správu UIS, propagácia fakulty, podpora publikačnej
činnosti a pod.; ich presné vyčíslenie sa uvádza vo výročnej správe o hospodárení.
Bc. Halenár: sa spýtal, ako je na tom fakulta z hľadiska rozpočtu v porovnaní s ostatnými fakultami
SPU.
Prof. Tkáč, dekan TF: vo výške dotácie je TF na druhom mieste. Zároveň poukázal na to, že fakulta,
v porovnaní s inými fakultami SPU, vyčlenila pomerne vysokú časť dotácie pre doktorandov.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: sa vyslovila za zachovanie počtu doktorandov, môžu fakulte
veľmi pomôcť, ale musia byť produktívni.
Prof. Tkáč, dekan TF: upozornil, že bude potrebné v nasledujúcom období zvýšiť efektivitu pôsobenia
doktorandov na fakulte, najmä kvalitu publikačnej činnosti.
Doc. Žitňák: poďakoval vedeniu TF a všetkým zainteresovaným za vynaložené úsilie pri príprave
rozpočtu.

Uznesenie 2/3/15:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2015 jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok 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:

Rokovaciu miestnosť opustili doc. Korenko a doc. Žitňák.
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14
14
0
0

K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: predložil návrh Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku TF SPU v Nitre a uviedol
dôvody jeho predkladania.
Diskusia: nebola

Uznesenie 3/3/15:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Technickej fakulty SPU v Nitre
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok 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:

12
12
0
0

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za konštruktívny prístup
k bodom rokovania a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
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