Zápisnica č. 3/2016 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 27. 4. 2016 o 1300 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Ing. Michaela Jánošová

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF
SPU v Nitre na akademický rok 2016/2017
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Dlhodobý zámer Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky
2016 – 2022
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 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 1/3/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 2:
Doc. Gálik, prodekan TF: predstavil návrh podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na druhom
a treťom stupni štúdia a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre pre akademický rok
2016/2017.

Diskusia:
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Ing. Jablonický: sa spýtal, či je potrebná štátna skúška z predmetu jadra daného študijného programu
ako podmienka prijatia na druhý stupeň štúdia.
Doc. Gálik, prodekan TF: nie je potrebná, pretože za preukázanie poznatkov jadra sa považuje
absolvovanie štátnej skúšky v jednom z uvedených študijných programov na prvom stupni.

Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 2/3/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných
uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2016/17 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol základné tézy predkladaného návrhu. Zdôraznil, že bude potrebné
navrhované zámery rozpracovať do konkrétnych úloh pre jednotlivé roky daného obdobia tak, aby
boli kontrolovateľné a na základe ich vyhodnotenia mohol byť plán aktualizovaný.

Diskusia:
Ing. Mikuš: podporil schválenie predloženého návrhu. Ocenil najmä víziu zavádzania systému
manažérstva kvality na TF, ktorý bude v budúcnosti nevyhnutnou podmienkou zvyšovania
efektívnosti procesov na TF.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: skonštatovala, že dlhodobý zámer obsahuje všetky dôležité
ciele. Dlhodobý zámer je potrebné rozpracovať, napr. vo forme „akčného plánu“, kde budú
konkrétne úlohy pre jednotlivé obdobia (roky). Nie je celkom jasné aké postavenie má Agrárno‐
priemyselná rada pri TF SPU v Nitre a aká je jej úloha z hľadiska ďalšieho rozvoja TF?
Prof. Tkáč, dekan TF: úlohou agrárno‐priemyselnej rady je poskytovať spätnú väzbu od
zamestnávateľov v oblasti študijných programov, či obsahovej náplne odborných predmetov na
základe požiadaviek praxe.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 3/3/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre na roky 2016‐2022 bez pripomienok.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: prezentoval predbežné výsledky hodnotenia pedagogických zamestnancov za
rok 2015. Skonštatoval, že v porovnaní s rokom 2014 boli výrazne zmenené kritériá interného
hodnotenia výkonov, pričom preferované boli výkony rozhodujúce z hľadiska rozpočtu
a akreditačných kritérií. Zmena kritérií spôsobila aj zmeny vo výslednom bodovom hodnotení
zamestnancov (v súčasnosti je stále možné pripomienkovať systém hodnotenia).
V minulom roku schválil AS TF uznesenie 12/1/2015 zo zasadnutia AS TF konaného dňa 3. 3. 2015, na
základe ktorého sa výsledky zamestnancov, ktorí dosiahli menej ako 35 % z vypočítanej priemernej
hodnoty všetkých hodnotených zamestnancov TF, budú považovať za neuspokojivé. Keďže chceme,
aby zamestnanci boli motivovaní k výkonom aj po zásadnej zmene kritérií, dekan predkladá AS TF
návrh na prehodnotenie účinnosti uznesenia, pričom navrhol uplatniť jeho princípy po dvojročnom
cykle hodnotenia, t. j. v rámci hodnotenia výkonov za roky 2015 a 2016.
Ing. Mikuš: kladne hodnotil nastavenie existujúceho hodnotiaceho systému z hľadiska trvalej
udržateľnosti ďalšieho rozvoja TF. Je však potrebné brať ohľad aj na pracovníkov, ktorí nesplnili
podmienky uznesenia 12/1/2015 a hľadať možnosti zlepšenia podmienok pre plnenie najdôležitejších
položiek hodnotenia výkonov.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla vzhľadom na zmenu kritérií pozastaviť účinnosť
uznesenia 12/1/2015.
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že vedenie TF venuje sústavne pozornosť podpore najdôležitejších
aktivít z hľadiska akreditácie. Zdôraznil úlohu pracovísk na motivácii a zapojení jednotlivých
zamestnancov do aktivít, ktoré majú hlavný vplyv na hodnotenie výkonov a súhlasil s pozastavením
účinnosti uznesenia 12/1/2015.

Žiadny ďalší návrh nebol prednesený, preto dala predsedníčka AS TF doc. Vozárová hlasovať za
uznesenie:

Uznesenie 4/3/2016:
AS TF SPU v Nitre pozastavuje účinnosť uznesenia AS TF SPU v Nitre č. 12/1/2015 schváleného na
zasadnutí AS TF SPU v Nitre dňa 3. 3. 2015, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

3

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia AS TF konaného dňa 27. 4. 2016

Doc. Palková predložila na rokovanie návrh projektu „Mobilising Institutional Learning for Better
Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (MOVECO)“ podaný v rámci
1. výzvy programu Danube Transnational Programme. Ide o doplnenie partnerstva po odstúpení
predchádzajúceho partnera. Požiadavka spolufinancovania zo strany TF je vo výške 18 500 € na dobu
riešenia projektu 30 mesiacov.

Žiadny ďalší návrh nebol prednesený, preto dala predsedníčka AS TF doc. Vozárová hlasovať za
uznesenie:

Uznesenie 5/3/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „Mobilising Institutional Learning for
Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (MOVECO)“ v maximálnej
výške 18.500,‐€ (slovom osemnásťtisícpäťsto eur) po celú dobu riešenia projektu (30 mesiacov).
V sume je zahrnuté aj 15 % spolufinancovanie. Informácia k pripravovanému projektu
financovaného zo ŠF EÚ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

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 27. 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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