Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia AS TF,
konaného dňa 10. 12. 2015 o 1300 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Systemizácia pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2016
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Dodatok č. 1 k Štatútu Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2015)
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, prodekanov TF, tajomníčku TF, prítomných členov AS SPU a hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu riadneho
zasadnutia. Zároveň vyzvala prítomných členov AS TF na doplnenie alebo zmeny predloženého
návrhu programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli predložené. Za
predložený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.

Uznesenie 1/9/2015:
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:

14
14
0
0

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 9. 11. 2015 sú splnené.
K bodu 2 a 3:
doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť bodov 2 a 3 programu
zasadnutia navrhla spojiť ich prerokovávanie. V návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre (bod 3)
sú navrhnuté zmeny v organizačnej štruktúre pracovísk TF (zlúčenie pracovísk a zmeny názvov
1

Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia AS TF konaného dňa 10. 12. 2015

pracovísk). Návrh systemizácie pracovných miest TF SPU v Nitre (bod 2) vychádza z novej
organizačnej štruktúry pracovísk uvedenej v Dodatku č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre.
Prof. Tkáč, dekan TF: predložený návrh systemizácie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
(pedagogických zamestnancov) vychádza z ich zaťaženia v pedagogickej činnosti. Kvantitatívny
ukazovateľ, na základe ktorého bola porovnávaná zaťaženosť jednotlivých pracovísk, bol stanovený
na základe úväzkov pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
Najvyššie úväzky vykázala Katedra konštruovania strojov, ktorá požadovala navýšenie počtu
pedagogických zamestnancov o jedného. Vzhľadom na predpoklad zníženia zaťaženia v nasledujúcom
období táto požiadavka nebola akceptovaná.
Druhé najvyššie zaťaženie vykázala Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, ktorá
taktiež požadovala navýšenie počtu pedagogických zamestnancov o jedného. Táto požiadavka bola
akceptovaná.
Tretie najvyššie zaťaženie vykázala Katedra stavieb. Vzhľadom na to, že v návrhu novej organizačnej
štruktúry TF je navrhnuté spojenie Katedry stavieb s Katedrou výrobnej techniky, ktorá mala
v predchádzajúcom období najnižšie zaťaženie v pedagogickej činnosti, je predpoklad zníženia
zaťaženosti v pedagogickej činnosti na novovzniknutej katedre.
Počty pedagogických zamestnancov na ostatných pracoviskách zostávajú nezmenené. Zvýšenie počtu
pedagogických pracovníkov na Katedre kvality a strojárskych technológií je z dôvodu prebiehajúceho
inauguračného konania doc. Korenka a potreby vytvorenia funkčného miesta profesora.
V predloženom návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre je navrhnuté premenovanie Katedry
strojov a výrobných systémov na Katedru strojov a výrobných biosystémov, ktorým katedra reaguje
na nové študijné programy.
Návrh systemizácie pracovných miest sa týka aj nepedagogických pracovníkov. Navrhnuté je zníženie
počtu nepedagogických zamestnancov o jedno miesto (z dôvodu odchodu zamestnanca do
dôchodku). V pôsobnosti katedier zostávajú sekretárky a upratovačky. Ostatné neučiteľské pracovné
miesta sa presúvajú do pôsobnosti Dekanátu TF, resp. Informačného a komunikačného centra
výskumu (IKCV), čím sa zabezpečí možnosť centrálneho plánovania a zefektívnenia ich činnosti.
Vzhľadom na to, že viacero neučiteľských zamestnancov sa nachádza v preddôchodkovom, resp.
dôchodkovom veku, bude potrebné zabezpečiť na niektoré pozície mladších pracovníkov tak, aby
bola zachovaná kontinuita výkonu jednotlivých činností. To je úloha do budúcnosti.
Navrhovaná štruktúra pracovných miest zabezpečuje pracovné miesta všetkým zamestnancom TF.

Diskusia:
Doc. Žitňák: pozitívne hodnotil zachovanie doterajšieho počtu pracovných miest na TF.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: pozitívne hodnotila predložené návrhy, vyzdvihla možnosť
efektívnejšieho využívania ľudského potenciálu pri zachovaní počtu pracovných miest.
Doc. Žarnovský: ako bude uskutočnené navrhované sústredenie neučiteľských zamestnancov a kto
ich bude riadiť?
Prof. Tkáč, dekan TF: sekretárky a upratovačky budú zaradené na jednotlivé katedry a budú riadené
vedúcimi katedier (ako doteraz); dielne budú spoločné (v rámci IKCV) a budú patriť do pôsobnosti
prodekana pre vedu a výskum.
Doc. Findura: viacerí neučiteľskí zamestnanci sú využívaní pri realizácii výskumnej činnosti, vtedy
nemôžu byť k dispozícii na výkon iných činností.
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Prof. Tkáč, dekan TF: medzi neučiteľskými zamestnancami máme rezervy (IKT pracovníci,
rozvrhárky), ktoré je možné v prípade potreby využiť vo výskume. Musíme sa naučiť plánovať úlohy
pre neučiteľských zamestnancov tak, aby výučba a výskum boli v plnom rozsahu realizované. Je
potrebné zaškoliť na špecializované činnosti viacerých zamestnancov tak, aby bola dosiahnutá
zastupiteľnosť.
Prof. Kročko, prodekan TF: nerozumie navrhovanému názvu Katedry strojov a výrobných
biosystémov. Čo je výrobný biosystém?
Doc. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU: vhodnejší by bol názov Katedra strojov a biosystémov.
Ing. Mikuš, tajomník TF: názov katedry by mal byť jasný a zrozumiteľný, aby aj nezainteresovaný
človek hneď pochopil zameranie katedry. Predložený návrh tieto atribúty nespĺňa, pretože je
potrebné ho dodatočne vysvetľovať. Ak sa názvom katedry reaguje na akreditované študijné
programy, bol by vhodnejší názov Katedra biosystémového inžinierstva, ktorá plne zastrešuje
zameranie katedry v pedagogickej a vedecko‐výskumnej činnosti.
Doc. Findura: uvedený názov bol navrhnutý po dohode na katedre; bola snaha čo najmenej sa odlíšiť
od predchádzajúceho názvu, ktorý je v praxi známy.
Doc. Hlaváčová: ako bude zabezpečené riadenie a fungovanie novovzniknutej Katedry zariadení
budov a bezpečnosti techniky, ktorá vznikne zlúčením dvoch katedier sídliacich v rôznych budovách.
Doc. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU: riadenie a fungovanie katedry bude realizované
štandardným spôsobom, komunikácia v dnešnej dobe nie je problém.
Doc. Hlaváčová: Ako bude koordinované využitie neučiteľských zamestnancov, ak bude potrebný ten
istý zamestnanec na výkon viacerých činností súčasne?
Prof. Tkáč, dekan TF: jednou z možností je už spomínaná zastupiteľnosť, druhou určenie priorít. Skôr
bude problém nájsť pre neučiteľských zamestnancov prácu, pretože na fakulte je realizovaných málo
vedecko‐výskumných projektov.
Ing. Mikuš, tajomník TF: upozornil, že nie je potrebné len riešenie v oblasti personálnej, ale aj
technologickej. Viaceré stroje a zariadenia sú na fakulte duplicitné, je potrebné vybrať tie najlepšie
a sústrediť ich. Uvoľnené priestory je možné využiť na budovanie nových laboratórií.
Prof. Tkáč, dekan TF: potenciál na riešenie aj technologickej oblasti je, a verím, že bude využitý.

Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladaným materiálom neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenia:

Uznesenie 2/9/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Technickej fakulty Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity 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
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Uznesenie 3/9/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Systemizáciu pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2016, 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

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: predložil a zdôvodnil návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre,
prof. Ing. Jozefa Turzu, CSc.

Diskusia:
Nikto z prítomných nepredniesol žiadny doplňujúci návrh ani námietku.
Za overovateľov tajného hlasovania boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: doc. Ing. Maroš
Korenko, PhD. a doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
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

Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: dala hlasovať o predloženom návrhu na odvolanie člena VR TF
SPU v Nitre. Hlasovanie o návrhu bolo, v zmysle čl. 16 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS TF, tajné.

Uznesenie 4/9/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre prof. Ing. Jozefa
Turzu, CSc.
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:
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14
13
13
0
0

Prof. Tkáč, dekan TF: predložil a zdôvodnil návrh na vymenovanie Ing. Kataríny Kollárovej, PhD.,
prodekanky TF SPU v Nitre, za člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre.

Diskusia:
Nikto z prítomných nepredniesol žiadny doplňujúci návrh ani námietku.
Predsedníčka AS TF, doc. Vozárová dala hlasovať o predloženom návrhu na vymenovanie člena VR TF
SPU v Nitre. Hlasovanie o návrhu bolo, v zmysle čl. 16 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS TF, tajné.

Uznesenie 5/9/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Kataríny Kollárovej, PhD., prodekanky TF
SPU v Nitre za člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre
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:

14
14
14
0
0

Prof. Gálik, prodekan TF: predstavil návrh školného pre jednotlivé kategórie a stupne štúdia na
akademický rok 2016/2017 (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.
Navrhovaná výška školného pre externú formu štúdia pre všetky stupne štúdia na akademický rok
2016/2017 je rovnaká ako v aktuálnom akademickom roku (1. stupeň – 500 €, 2. stupeň – 650 €,
3. stupeň – 800 €).
Navrhovaná výška školného za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium pre všetky stupne
štúdia sa zvyšuje (1. stupeň – 600 €, 2. stupeň – 800 €, 3. stupeň – 1000 €), čím by mali byť študenti
motivovaní k dodržiavaniu štandardnej dĺžky štúdia.
Vzhľadom na to, že od akademického roka 2016/2017 bude TF ponúkať jeden študijný program
v anglickom jazyku, obsahuje predložený návrh aj školné za štúdium v cudzom jazyku v dennej forme
štúdia pre 1. stupeň vo výške 3600 €, ktoré zohľadňuje priemerné náklady na štúdium na TF.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 6/9/2015:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh školného na akademický rok 2016/2017, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
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14
14

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

0
0

Doc. Findura: požiadal v zmysle výskumnej úlohy pripravovanej v spolupráci s firmou Horch,
Združením dodávateľov poľnohospodárskej techniky AGRION a anglickou poľnohospodárskou
univerzitou ‐ Harper Adams University o možnosť využitia „ESO prístrešku“ na vybudovanie pôdneho
kanálu k terramechanickým testovaniam pôd. Katedra strojov a výrobných systémov zápasí
s priestorovými problémami a Katedra stavieb, ktorá má uvedený objekt v užívaní, ho na tieto účely
nevyužíva.
Prof. Tkáč, dekan TF: vyjadril podporu predloženému zámeru.

Na záver predsedníčka AS TF doc. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za aktívny a
konštruktívny prístup k rokovaniam počas celého roka 2015, zaželala všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka veľa osobných a pracovných úspechov a ukončila zasadnutie
AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 10. 12. 2015

Zapísal: Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
tajomník AS TF SPU v Nitre
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doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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