Zápisnica č. 1/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 16. 3. 2016 o 1030 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Zapojenie TF do projektov ŠF v rámci OP Výskum a inovácie.
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, 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 1/1/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu mimoriadneho 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

K bodu 2:
Prof. Tkáč, dekan TF: oboznámil prítomných s dôvodmi zvolania mimoriadneho zasadnutia AS TF.
Vzhľadom na zverejnenie výzvy na predkladanie projektov v rámci OP Výskum a inovácie, kód výzvy
OPVaI‐VA/DP/2016/1.2.1‐01 s termínom uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy 31. 3. 2016 je
potrebné operatívne schváliť projekty, ktoré pripravili kolektívy pracovísk TF SPU v Nitre v spolupráci
s externými žiadateľmi. Rokovania s externými žiadateľmi viedli viaceré pracoviská TF (Katedra
dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra elektrotechniky,
automatizácie a informatiky a Katedra zariadení budov a bezpečnosti techniky). Do finálnej podoby
boli pripravené tri projekty.
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So základnými informáciami o predkladaných projektoch oboznámili prítomných predkladatelia –
doc. Palková (projekt „Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému“) a doc. Lendelová (projekty
„Energetická efektívnosť stavebno‐konštrukčných riešení poľnohospodárskych stavieb a progres
kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov“ a „Vývoj a výroba zariadenia na
materiálové zhodnotenie odpadu čalúneného nábytku“. Informácie o pripravovaných projektoch sú
uvedené v prílohe zápisnice a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Diskusia:
Doc. Žarnovský: uviedol, že rokovania Katedry kvality a strojárskych technológií o predložení projektu
v rámci aktuálnej výzvy s viacerými externými žiadateľmi neboli úspešné, preto katedra nepredkladá
žiadny projekt. Aktuálne vedené rokovania dávajú nádej na úspech, ale termín pre podanie žiadosti
31. 3. 2016 nie je možné stihnúť, preto sa katedra bude uchádzať o projekt v ďalších výzvach.
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: upozornil, že informácie o predkladaných projektoch boli zaslané
členom AS TF pomerne neskoro. V budúcnosti by bolo potrebné zaslať informácie skôr. Poukázal tiež
na to, že riešiteľské kolektívy z TF boli vo všetkých troch projektoch zložené z pracovníkov pracoviska
predkladteľa projektu, čím nebol úplne využitý potenciál pracovísk a zamestnancov TF.
Ing. Jablonický: sa spýtal, aký je dopad predkladaných projektov na rozpočet TF.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: uviedla, že spolufinancovanie všetkých troch projektov si vyžaduje
zo strany TF sumu približne 46 000,‐ € na celú dobu ich riešenia (5 rokov). Prvé tri roky bude výška
potreby prostriedkov z rozpočtu fakulty okolo 11 tis. € za rok, čo je pri hospodárnom, účelnom
a efektívnom vynakladaní financií reálne.
Prof. Hrubý: vyzval na podporu predložených projektov, pričom vyzvihol prínos výstupov projektov
pre plnenie akreditačných kritérií.
Doc. Kučera: sa spýtal, aká je návratnosť vložených finančných prostriedkov do predložených
projektov.
Prof. Tkáč, dekan TF: pri získaní požadovaného nenávratného finančného príspevku a dosiahnutí
naplánovaných výstupov projektov nie je návratnosť vložených finančných prostriedkov problém. TF
musí využiť všetky dostupné možnosti na získanie finančných prostriedkov z projektov.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: sa spýtala, či existuje rezerva na spolufinancovanie ďalších
projektov.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: pri súčasných parametroch rozpočtu a s ohľadom na doteraz
schválenú a navrhovanú sumu prostriedkov na spolufinancovanie je ešte potenciálna možnosť
predloženia projektov v tomto roku.

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

Uznesenie 2/1/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí so spolufinancovaním súvisiacim s plnením vecnej realizácie projektu
„Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému“ z vlastných zdrojov Technickej fakulty SPU v Nitre.
Informácia k pripravovanému projektu financovaného zo ŠF EÚ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice.
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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

Uznesenie 3/1/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí so spolufinancovaním súvisiacim s plnením vecnej realizácie projektu
„Energetická efektívnosť stavebno‐konštrukčných riešení poľnohospodárskych stavieb a progres
kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov“ z vlastných zdrojov Technickej
fakulty SPU v Nitre. Informácia k pripravovanému projektu financovaného zo ŠF EÚ tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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

Uznesenie 4/1/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí so spolufinancovaním súvisiacim s plnením vecnej realizácie projektu
„Vývoj a výroba zariadenia na materiálové zhodnotenie odpadu čalúneného nábytku“ z vlastných
zdrojov Technickej fakulty SPU v Nitre. Informácia k pripravovanému projektu financovaného zo ŠF
EÚ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
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: oboznámil prítomných s tým, že na deň 31. 3. 2016 je naplánované mimoriadne
zasadnutie AS SPU, na ktorom sa bude schvaľovať návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie SPU na rok
2016. Vyjadril nádej, že schválený návrh bude v súlade s návrhom schváleným na rokovaní dekanov
fakúlt SPU, čo umožní ďalší rozvoj TF a SPU.
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Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za aktívny a
konštruktívny prístup a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 16. 3. 2016

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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