Zápisnica č. 7/2015 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 27. 10. 2015 o 830 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: ‐

Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF
Predkladá: Ing. Stanislav Lindák, predseda FŠVK
3. Sľub členov AS TF a doplnenie pracovných komisií
4. Rôzne – žiadosť o vyjadrenie AS TF k spolufinancovaniu projektu
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala
všetkých prítomných členov AS TF, prodekanov TF, tajomníčku TF, prítomných členov AS SPU a hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu mimoriadneho
zasadnutia. Zároveň vyzvala prítomných členov AS TF na doplnenie alebo zmeny predloženého
návrhu programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené. Za
predložený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.
Uznesenie 1/7/2015:
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:

13
13
0
0

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 30. 9. 2015 sú splnené.

K bodu 2:
Ing. Lindák, predseda FŠVK: informoval o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS TF (zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF je uvedená v prílohe).
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Uviedol, že voľby sa konali dňa 21. 10. 2015. Počet oprávnených voličov bol 1644, vydaných
volebných lístkov bolo 356, odovzdaných volebných lístkov bolo 356 a odovzdaných platných
volebných lístkov bolo 352. Následne uviedol poradie kandidátov zvolených do AS TF podľa počtu
získaných hlasov:
1. Ing. Peter Kuchar
2. Jozef Domanický
Predseda FŠVK skonštatoval, že voľby prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS TF SPU v Nitre, bez
rušivých vplyvov a všetci členovia FŠVK podpísali zápisnicu z volieb.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: poďakovala členom FŠVK za ich prácu a zablahoželala zvoleným
členom AS TF.

Uznesenie 2/7/2015:
AS TF SPU v Nitre berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF SPU v
Nitre.
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:

13
13
0
0

K bodu 3:
Obaja novozvolení členovia AS TF SPU v Nitre za študentskú časť zložili sľub člena AS TF SPU v Nitre a
svojím podpisom potvrdili zloženie sľubu (v prílohe). Tým sa stali právoplatnými členmi AS TF SPU
v Nitre s právom hlasovania.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: predložila, po konzultácii s kandidátmi, návrh na zaradenie
novozvolených členov AS TF do pracovných komisií AS TF, Ing. Petra Kuchara za člena Ekonomickej
komisie AS TF a Jozefa Domanického za člena Pedagogickej komisie AS TF.

Uznesenie 3/7/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Ing. Petra Kuchara za člena Ekonomickej komisie AS TF SPU v Nitre
a Jozefa Domanického za člena Pedagogickej komisie AS TF SPU v Nitre.
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:
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13
13
0
2

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že mu bola adresovaná žiadosť Katedry elektrotechniky, automatizácie
a informatiky (KEAI) o súhlas so spolufinancovaním projektu. Vzhľadom na to, že v rozpočte TF nie je
schválená položka, z ktorej by bolo možné spolufinancovanie uskutočniť, požiadal o súhlas na
spolufinancovanie daného projektu AS TF. O podrobnejšie informácie o projekte požiadal
koordinátorku projektu, doc. Ing. Zuzanu Palkovú, PhD.
Doc. Palková: uviedla, že ide o medzinárodný vedeckovýskumný projekt riešený v rámci programu
INTERREG – Danube Transnational Programme, do ktorého bude zapojených 16 partnerských
organizácií z Dunajského regiónu. TF SPU v Nitre bude koordinátorom celého projektu. Schvaľovanie
projektu je dvojfázové. V prvej fáze, do 3. 11. 2015, je potrebné predložiť predbežný návrh projektu
(expression of interest – uvedený v prílohe). Po úspešnom posúdení bude predbežný návrh posunutý
do druhej fázy výberu, ktorá sa uskutoční v máji 2016. Celková suma finančných prostriedkov
projektu je plánovaná na 3 000 000,‐ €, pričom podiel SPU je vo výške 332 750,‐ €. Požiadavka na
spolufinancovanie z rozpočtu TF SPU v Nitre je vo výške 50 000,‐ €.
Prof. Tkáč, dekan TF: podľa údajov uvedených vo výzve bude potrebné daný projekt predfinancovať
a financovanie z programu bude uskutočnené až po kontrole oprávnenosti výdavkov. Účasť
v projekte musí schváliť rektor SPU. V kompetencii dekana TF je schválenie spolufinancovania vo
výške 15 % zo sumy 332 750,‐ € (spoluúčasť SPU v projekte).

Diskusia:
Ing. Jablonický: Koľko zamestnancov TF bude zapojených do projektu?
Doc. Palková: v tejto fáze prípravy projektu nie je možné presne určiť počet zamestnancov
zapojených do projektu. Riešiteľmi projektu budú zamestnanci katedier TF SPU a časť administrácie
budú musieť vykonávať odborné útvary R SPU.
Prof. Tkáč, dekan TF: je potrebné, aby projekt bolo možné využiť pri nasledujúcej akreditácií, t. j.
projekt musí byť zaradený do kategórie vedeckovýskumných projektov a výstupy projektu musia byť
v oblasti výskumu, v ktorej bude TF v budúcnosti akreditovať študijné programy, t. j. v oblasti
výskumu 14 „Strojárstvo“.
Doc. Pogran, prodekan TF: na základe informácií kancelárie Horizont 2020 daný projekt je
klasifikovaný ako medzinárodný vedeckovýskumný projekt.
Doc. Palková: výstupmi projektu budú technologické inovácie v poľnohospodárstve, čo spĺňa atribút
výstupov vo vednej oblasti Strojárstvo.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: projekt nebude administratívne náročný z pohľadu ekonomickej
klasifikácie výdavkov (takmer 80 % plánovaných výdavkov tvoria mzdové a cestovné výdavky), čo
vytvára priestor na nízke zapojenie administrátorov do riešenia projektu. Bude sa môcť TF vyjadriť
k personálnej matici projektu?
Doc. Palková: personálna matica a ciele projektu budú prediskutované s vedením TF.
Doc. Kučera: aké sú výstupy projektu? Predpokladá sa zapojenie katedier TF do projektu a ktorých?
Doc. Palková: výstupy projektu sú uvedené v predloženom materiáli. Ide o vytvorenie siete
inkubátorov, start‐up a spin‐off firiem v oblasti poľnohospodárstva v Dunajskom regióne, pretože
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v tejto oblasti v súčasnosti neexistuje systémová podpora. Súčasťou projektu bude analýza potrieb,
vytvorenie regionálnej stratégie v danej oblasti a podpora vzdelávania vo forme vytvorenia
vzdelávacej platformy a vzdelávacích kurzov vrátane overenia pomocou pilotných kurzov.
Doc. Žitňák: zvýši sa mzdový fond TF?
Doc. Palková: zvýšenie mzdových prostriedkov na TF bude vo výške 150 000,‐ €.
Doc. Pogran, prodekan TF: ocenil iniciatívu doc. Palkovej a snahu o zapojenie sa do medzinárodného
projektu a spýtal sa, do ktorej programovej priority bude projekt zaradený?
Doc. Palková: do priority 1.2 „Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región“, v ktorej sú dva
špecifické ciele „Zlepšovanie rámcových podmienok pre inovácie“ a „Zvyšovanie kompetencií pre
obchod a sociálne inovácie“.
Prof. Kročko, prodekan TF: vyjadril názor, že zaradenie výstupov projektu do oblasti výskumu
„Strojárstvo“ bude problematické, čo môže spôsobiť problémy pri akreditácii študijných programov
v danej oblasti výskumu.
Doc. Palková: projekt je zameraný na podporu podnikania a inovácií v oblasti poľnohospodárstva,
pričom najmä v oblasti inovácií poľnohospodárskej techniky bude možné vytvoriť výstupy
zodpovedajúce danej oblasti výskumu.
Ing. Halenár: budú zapojení do projektu aj študenti?
Doc. Palková: študenti budú zapojení do projektu prostredníctvom riešenia záverečných prác.
Ing. Lukáč: Skúsenosti s riešením projektu INTERREG na TF sú. Aké?
Prof. Tkáč, dekan TF: skúsenosti s projektom INTERREG, ktorý bol riešený na TF v predchádzajúcom
období nie sú pozitívne. Problémy boli najmä vo financovaní projektu, pri schvaľovaní správ a so
záverečným vyúčtovaním projektu. V tejto súvislosti upozornil, že TF nemôže poskytnúť prostriedky
na predfinancovanie projektu, existuje limit na spolufinancovanie projektu počas celého obdobia
riešenia projektu (30 mesiacov).
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: prečítala podmienky financovania projektu, ktoré sú uvedené na
internetovej stránke projektu INTERREG. Zároveň skonštatovala, že v druhej fáze podávania projektu
bude nevyhnutné získať súhlas rektora SPU s predfinancovaním projektu.
Doc. Palková: vyjadrila nádej, že v súčasnom programovacom období budú platiť iné podmienky ako
v predchádzajúcich.
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: požadovaná suma 50 000,‐ € predstavuje iba rámec spolufinancovania
projektu zo strany TF, ktorý nie je možné prekročiť.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: diskusia smeruje k záveru, ktorým je podpora projektu. Je však
potrebné zvážiť reálne možnosti rozpočtu TF.
Prof. Tkáč, dekan TF: zdôraznil, že je potrebné si uvedomiť, že požadované spolufinancovanie
projektu bude realizované z finančných prostriedkov, ktoré sú určené aj na mzdy všetkých
zamestnancov TF. Do projektu však nebudú zapojení všetci zamestnanci TF, preto je potrebné citlivo
zvažovať zapojenie pracovísk a zamestnancov TF do projektu a uskutočniť ho v čo najvyššej možnej
miere. Medzinárodné vedeckovýskumné projekty sú potrebné pre akreditáciu študijných programov,
avšak výstupy projektu musia byť v príslušných oblastiach výskumu.
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Prof. Kročko, prodekan TF: požaduje kontrolu výstupov a financovania projektu.
Doc. Palková: vedenie TF bude informované o výstupoch a financovaní projektu.
Prof. Nozdrovický: je vytypovaná oblasť, v ktorej by mohli vzniknúť spin‐off firmy?
Doc. Palková: projekt vychádza z konkrétnych aktivít KEAI TF. Jedna spin‐off firma by mala vzniknúť
na realizáciu patentu, ktorý vznikol na KEAI TF.

Žiadne ďalšie pripomienky a otázky neboli prednesené, preto dala predsedníčka AS TF hlasovať za
uznesenie:

Uznesenie 4/7/15:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „Incubators help to Develop Danube
Region“ v maximálnej výške 50 000,‐ € (slovom päťdesiat tisíc eur) po celú dobu riešenia projektu
(30 mesiacov). V sume je zahrnuté aj 15 % spolufinancovanie.

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:

15
15
0
0

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