Zápisnica č. 2/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 20. 4. 2016 o 1000 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Ing. Marián Kučera, CSc.
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Ing. Marek Halenár
Ing. Peter Kuchar

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 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 predložené. Za
predložený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.

Uznesenie 1/2/2016:
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:

11
11
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 29. 4. 2016 je
potrebné operatívne schváliť spolufinancovanie súvisiace s plnením vecnej realizácie projektu, ktorý
pripravil kolektív pod vedením prof. Kročka v spolupráci s externými žiadateľmi.
Prof. Kročko, prodekan TF: oboznámil prítomných so základnými informáciami o predkladanom
projekte. Informácie o pripravovanom projekte sú uvedené v prílohe zápisnice a tvoria jej
neoddeliteľnú súčasť.
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Diskusia:
Prof. Hrubý: podporil predloženie projektu a vyzdvihol jeho medzinárodný kontext a možnosť tvorby
hodnotných výstupov.
Doc. Hlaváčová: uviedla, že oblasť odpadového hospodárstva je perspektívna a vyjadrila podporu
schvaľovanému projektu.
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: upozornil, na to že formulácia cieľov projektu plne nezodpovedá názvu,
resp. zameraniu projektu. Zároveň upozornil na to, či bola preverená dôveryhodnosť
spolupracujúcich organizácií z hľadiska plnenia daňových a odvodových povinností.
Prof. Kročko, prodekan TF: uviedol, že ciele projektu boli schválené projektovým manažérom. Obe
spolupracujúce organizácie sú z hľadiska plnenia daňových a odvodových povinností spoľahlivé,
s riešením projektu financovaného zo ŠF EÚ majú skúsenosti.
Ing. Jablonický: vyzval na zodpovedné plánovanie výstupov projektu z hľadiska záväzkov
v publikačnej činnosti.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 2/2/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí so spolufinancovaním súvisiacim s plnením vecnej realizácie projektu
„Priemyselné výskumno‐vývojové centrum spoločnosti VÚMZ SK, s. r. o.“ 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:

11

Počet hlasov za návrh:

11

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 3:
V rámci bodu rôzne predsedníčka AS TF informovala o termíne a programe plánovaného riadneho
zasadnutia AS TF.
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 20. 4. 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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