Zápisnica č. 4/2016 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 2. 6. 2016 o 1400 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2015
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Výročná správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2015
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty (rozdelenie neúčelovej dotácie)
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
5. Interné hodnotenie vybraných činností vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov
(u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 2016
a Vykonávací predpis k internému hodnoteniu...
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
6. 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 1/4/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
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 27. 4. 2016 sú splnené.
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Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: informovala o výsledkoch hlasovania per rollam vo veci
finančnej podpory projektu INTERREG EUROPE s názvom Regional circular economy models and best
available technologies for biological streams (BIOREGIO), ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2016.

Uznesenie 2/4/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu Regional circular economy models and
best available technologies for biological streams (BIOREGIO) v maximálnej výške 9.085 EUR
(slovom deväťtisícosemdesiatpäť eur) po celú dobu riešenia projektu (60 mesiacov). V sume je
zahrnuté aj 15 % spolufinancovanie. Informácia k pripravovanému projektu tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
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:

12
11
0
1

K bodu 2:
Prof. Tkáč, dekan TF: stručne uviedol základné informácie o hlavných oblastiach činnosti TF v roku
2015 (kompletná Správa o činnosti TF za rok 2015 je zverejnená na webovom sídle TF). Vyzdvihol
dosiahnuté pozitívne výsledky v kľúčových oblastiach činnosti TF v minulom roku. V závere zdôraznil
potrebu udržania pozitívnych výsledkov aj v nasledujúcom období.

Diskusia:
V diskusii nevystúpil nikto.

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

Uznesenie 3/4/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2015 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
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K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol základné informácie o predkladanom materiáli. Vyjadril spokojnosť
s hospodárením TF v roku 2015. Zdôraznil, že odmeňovanie pracovníkov na základe výkonov by malo
byť motiváciou pre ich ďalšiu činnosť. Zároveň upozornil na pomerne nízke čerpanie pridelených
finančných prostriedkov jednotlivými pracoviskami TF v roku 2015. To je potrebné v nasledujúcom
období zlepšiť.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: podrobne informovala o najdôležitejších položkách v jednotlivých
častiach predloženej Správy o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2015. Uviedla štruktúru príjmov
a výdavkov TF, pričom zdôraznila priaznivú situáciu v hospodárení TF v roku 2015. Zdôraznila potrebu
rovnomernejšieho čerpania dotácie jednotlivými pracoviskami. Kompletná Správa o hospodárení TF
SPU v Nitre za rok 2015 je uvedená v prílohe.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: ocenila úroveň spracovania správy, vyzdvihla spôsob
spravovania TF, výsledkom čoho je priaznivý finančný stav TF a vyjadrila poďakovanie predkladateľom
správy a vedeniu TF za kvalifikovane a kvalitne odvedenú prácu.

Do rokovacej miestnosti prišiel doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (počet prítomných členov AS TF SPU
v Nitre ‐ 14)

Diskusia:
Doc. Hlaváčová: kladne hodnotila hospodárenie TF v uplynulom období a vyjadrila nádej, že tento
trend bude zachovaný aj v budúcnosti.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 4/4/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2015 jednomyseľne, 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:
Dekan TF prof. Tkáč: predložil návrh rozdelenia rozpočtovanej dotácie TF na rok 2016 a vysvetlil
základné princípy a postup jeho prípravy. Po zložitých, ale korektných rokovaniach na úrovni SPU, sa
podarilo dosiahnuť mierne navýšenie rozpočtovej dotácie pre TF oproti minulému kalendárnemu
roku. Na tomto navýšení má zásluhu stabilná úroveň počtu študentov na TF a výkony dosiahnuté
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zamestnancami TF v minulom roku. Predložený návrh rozpočtu umožňuje jednak odmeniť
zamestnancov za ich výkony, jednak zabezpečiť prevádzku jednotlivých pracovísk TF.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: vysvetlila jednotlivé položky návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie.

Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla, aby bol v budúcom období sledovaný vzťah medzi
výdavkami na doktorandov a ich výkonmi. Tým bude možné vyhodnotiť efektívnosť ich pôsobenia na
TF.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 5/4/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2016 jednomyseľne, 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 5:
Dekan TF prof. Tkáč: v úvode zdôraznil, že pri súčasnom nastavení systému akreditácie je
najdôležitejším prvkom garant študijného programu. Ak je garant kvalitný, môže byť akreditovaný
študijný program a je možné prijímať študentov. Preto je snaha nastaviť systém hodnotenia výkonov
na kľúčové aktivity z hľadiska akreditácie. Bol vykonaný kus poctivej práce najmä v oblasti publikačnej
činnosti. V tomto trende je potrebné aj naďalej pokračovať. V budúcnosti je tiež potrebné zlepšiť
efektívnosť podávania projektov. Pedagogický proces je jednou z hlavných náplní práce každého
pedagogického pracovníka.
Aby bolo možné v budúcnosti nastaviť systém hodnotenia pred začiatkom hodnoteného obdobia,
navrhol, aby termín predkladania návrhov na úpravu interného hodnotenia na rok 2017 bol
30. 11. 2016.
Písomné pripomienky k aktuálnym kritériám prišli z viacerých pracovísk TF, pričom niektoré návrhy si
navzájom odporovali. Do predloženého návrhu interného hodnotenia výkonov na rok 2016 boli
zapracované také návrhy z pracovísk TF, ktoré podporujú kľúčové výkony z hľadiska akreditácie
a rozpočtu. Na základe návrhu z pracoviska TF dekan predložil tiež návrh na zmenu vo vykonávacom
predpise v zmysle zrušenia koeficienta 1,2, ktorým sa upravoval celkový počet bodov u dekana,
prodekanov, vedúcich katedier, predsedu AS TF, podpredsedu AS SPU, predsedu UO OZ PŠAV
a predsedu FO OZ PŠAV. AS TF hlasoval aj o návrhu na zrušenie zverejňovania výsledkov hodnotenia
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v UIS, ktoré, podľa dekana TF, nemá motivačný charakter. Výsledky budú k dispozícii iba vedúcim
pracovníkom jednotlivých pracovísk TF SPU v Nitre.
Zmeny v jednotlivých tabuľkách a vo vykonávacom predpise predkladal prodekan TF, doc. Pogran,
pričom hlasovanie bolo nasledovné:

počet hlasujúcich/za/proti/zdržali sa
1 Publikačná činnosť podľa kategórií

13/12/0/1

2 Kategórie ohlasov

13/12/0/1

3 Organizácia podujatí

13/13/0/0

4 Realizácia výsledkov vedecko‐výskumnej činnosti v praxi

13/13/0/0

5 Členstvo vo výboroch, komisiách, radách a pod.

bez zmien/bez hlasovania

6 Riešené granty a projekty

13/13/0/0

7 Posudková činnosť

13/12/0/1

8 Vedenie doktorandov a študentov, garancie

13/13/0/0

9 Iné aktivity

13/13/0/0

Zrušenie koeficienta 1,2

13/10/1/2

Zrušenie zverejňovania výsledkov hodnotenia v UIS

13/11/1/1

Prerokované a schválené zmeny v jednotlivých položkách interného hodnotenia výkonov, ako aj vo
vykonávacom predpise sú uvedené v prílohe.

Rokovaciu miestnosť opustil Bc. Peter Černák (počet prítomných členov AS TF SPU v Nitre ‐ 13)

Diskusia:
Ing. Bernát, vedúci ODVaS: navrhol doplniť do interného hodnotenia výkonov aj výkony za iné
aktivity, napr. propagáciu TF, organizovanie kurzov a pod.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla, aby bol vytvorený návrh novej koncepcie hodnotenia
výkonov do 30. 11. 2016, v ktorom by boli zohľadnené, okrem výkonov vo vedeckovýskumnej
činnosti, aj výkony vo vzdelávaní, resp. iné výkony dôležité pre TF.
Dekan TF prof. Tkáč: interné hodnotenie výkonov je kľúčovo zamerané na akreditáciu TF
a rozpočtové ukazovatele, ostatné výkony budú zohľadnené v rámci jednotlivých pracovísk.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 6/4/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Interné hodnotenie vybraných činností vysokoškolských učiteľov TF
a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU
v Nitre za rok 2016 a Vykonávací predpis k Internému hodnoteniu vybraných činností
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vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 2016 jednomyseľne, s pripomienkami.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

1

K bodu 6:
Dekan TF prof. Tkáč: informoval, že inaugurácia doc. Korenka za profesora v študijnom odbore
Kvalita produkcie zatiaľ nebola úspešná a fakulte boli odňaté práva na habilitácie a inaugurácie
v danom odbore na tri roky. Bolo podané odvolanie, výsledok zatiaľ nie je známy. Do budúcnosti
bude potrebné pri podávaní žiadostí o inauguráciu vytvoriť rezervu v oblasti plnených kritérií, aby
v prípade neuznania niektorých položiek, mohli byť tieto nahradené inými.
Podarilo sa akreditovať spoločný študijný program s TF ČZU v Prahe Obchodovanie a podnikanie
s technikou, čím sa vytvoria podmienky pre výmenu študentov medzi univerzitami a zvýšenie kvality
štúdia.
Akreditačnej komisii boli podané spisy na habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore
Výrobná technika a spisy pre bakalárske a inžinierske štúdium v študijnom programe Výrobné
technológie pre automobilový priemysel.

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 2. 6. 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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