Zápisnica č. 6/2016 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 19. 9. 2016 o 900 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD., Jozef Domanický

Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Uznesenia schválené „per rollam“
3. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU
v Nitre na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD., dekan TF, prof. Ing. R. Gálik, PhD., prodekan TF
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF SPU v Nitre
Predkladá: doc. RNDr. V. Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
5. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre doc. Vozárová. 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 1/6/2016:
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:

12
12
0
0

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 29. 7. 2016 sú splnené.

Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: oznámila, že zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 29. 7. 2016, nebola zverejnená v UIS, a to z dôvodu aby sa predišlo medializácii jej
obsahu. Zápisnica je k dispozícii k nahliadnutiu u tajomníka AS TF.
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K bodu 2:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že v období medzi zasadnutiami AS TF boli uskutočnené
tri hlasovania AS TF „per rollam“. Výsledky hlasovania boli oznámené elektronickou poštou. Písomný
záznam – text a číslo uznesenia a výsledok hlasovania sú súčasťou tejto zápisnice:
Uznesenie 2/6/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje materiál „Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU
v Nitre ku študijnému poriadku SPU v Nitre“, 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:

10
10
0
0

Uznesenie 3/6/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „Inteligentná sieť a trh pre každého (Grid
And Market for Everybody ‐ GaME)“ v maximálnej výške 20.220,‐ Eur (slovom
dvadsaťtisícdvestodvadsať eur) po celú dobu riešenia projektu (60 mesiacov). V sume je zahrnuté
aj 5 % 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:

10
10
0
0

Uznesenie 4/6/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „Vývoj a výroba zariadení pre
poľnohospodársku prax“ v maximálnej výške 15.000,‐ Eur (slovom pätnásťtisíc eur) po celú dobu
riešenia projektu (38 mesiacov). V sume je zahrnuté aj 5 % 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:

2

Zápisnica č. 6/2016 zo zasadnutia AS TF konaného dňa 19. 9. 2016

11
11
0
0

K bodu 3:
Doc. Gálik, prodekan TF: predstavil návrh podmienok prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu
prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018. Návrh je uvedený v prílohe.
Zdôraznil, že v nasledujúcom akademickom roku budú študenti prijímaní na dva novo‐akreditované
študijné programy: „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ (jedná sa o spoločný študijný program
s TF ČZU v Prahe) a „Výrobné technológie pre automobilový priemysel“. Zároveň uviedol, že
prijímanie študentov na bakalárske štúdium sa uskutoční v troch termínoch.

Diskusia:
Doc. Hlaváčová: zdôraznila, že predložený materiál je spracovaný veľmi dobre, pedagogická komisia
AS TF nemá pripomienky.

Keďže iné pripomienky k materiálu neboli predložené, predsedníčka AS TF ukončila diskusiu
a prečítala návrh uznesenia, za ktoré dala hlasovať:
Uznesenie 5/6/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu
prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018“ jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 4:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: informovala členov AS TF, že Ing. Petrovi Černákovi, členovi
študentskej časti AS TF, zaniklo členstvo v AS TF z dôvodu ukončenia štúdia. Preto je potrebné
uskutočniť doplňujúce voľby do študentskej časti AS TF.
V zmysle platných Zásad volieb predsedníčka AS TF vyhlásila doplňujúce voľby do študentskej časti AS
TF. Voľby organizačne zabezpečí FŠVK, dohľad zabezpečí podpredseda AS TF, doc. Korenko.

Uznesenie 6/6/2016:
V zmysle čl. 3, ods. 1 Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre (2014) predsedníčka AS TF vyhlasuje
doplňujúce voľby do AS TF SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnia dňa 19. 10. 2016 (streda) v čase
od 800 do 1600 hod. vo vestibule pavilónu MF na 1. poschodí.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 5:
Ing. Jančušková, tajomníčka AS TF: informovala o kontrole dodržiavania BOZP, ktorá sa uskutoční na
fakulte.
Doc. Hlaváčová: informovala o futbalovom turnaji troch univerzít.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: vyjadrila sa ku medializovaným kauzám, ktoré poškodzujú dobré
meno Technickej fakulty aj Katedry fyziky; oboznámila prítomných s obsahom stanoviska zaslanom p.
rektorovi, v ktorom sa Katedra fyziky dištancuje od akéhokoľvek konania jednotlivcov, ktoré je v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo akademickými princípmi. V prípade
preukázania pochybenia sa bude postupovať v súlade s vnútornými predpismi univerzity. Upozornila
na zverejnený „Etický kódex zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“ a tiež na
„Etický kódex zamestnanca Technickej fakulty SPU v Nitre“ a „Etický kódex študenta Technickej
fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“, ktoré boli schválené v AS TF dňa
12. septembra 2014.

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu
najmä počas hlasovaní „per rollam“ v dovolenkovom období a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 19. 9. 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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