Zápisnica č. 7/2016 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 30. 11. 2016 o 1400 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. ‐ PN
Návrh programu:
1) Otvorenie a kontrola uznesení
2) Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF
Predkladá: Ing. S. Lindák – predseda FŠVK
3) Sľub člena AS TF, doplnenie pracovnej komisie
4) Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD., dekan TF
5) Prerokovanie návrhu študijného programu
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD.
6) Zapojenie TF do projektov ‐ žiadosť o vyjadrenie AS TF k spolufinancovaniu projektu
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD.
7) 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.
Na žiadosť dekana TF navrhla doplnenie návrhu programu zasadnutia uvedeného v pozvánke o bod
s názvom Systemizácia pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2017.
Zmenený návrh programu:
1) Otvorenie a kontrola uznesení
2) Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF
Predkladá: Ing. S. Lindák – predseda FŠVK
3) Sľub člena AS TF, doplnenie pracovnej komisie
4) Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD., dekan TF
5) Prerokovanie návrhu študijného programu
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD.
6) Zapojenie TF do projektov ‐ žiadosť o vyjadrenie AS TF k spolufinancovaniu projektu
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD.
7) Systemizácia pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2017
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD.
8) Rôzne
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila zmenený 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 zmenený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.
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Uznesenie 1/7/2016:
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:

13
13
0
0

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 19. 9. 2016 sú splnené.
K bodu 2:
Bc. Marek Moravčík, člen FŠVK: informoval o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS TF (zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF je
uvedená v prílohe). Uviedol, že voľby sa konali dňa 19. 10. 2016. Počet oprávnených voličov bol 1443,
vydaných volebných lístkov bolo 61, odovzdaných volebných lístkov bolo 61 a odovzdaných platných
volebných lístkov bolo 59. Jediným kandidátom bol Bc. Šimon Bafrnec, ktorý získal 59 hlasov. Na
záver skonštatoval, že voľby prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS TF SPU v Nitre, bez rušivých
vplyvov a všetci členovia FŠVK podpísali zápisnicu z volieb.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: poďakovala členom FŠVK za ich prácu a zablahoželala
zvolenému členovi AS TF.

Uznesenie 2/7/2016:
AS TF SPU v Nitre berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF SPU
v Nitre.

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:
Novozvolený člen AS TF SPU v Nitre za študentskú časť, Bc. Šimon Bafrnec, zložil sľub člena AS TF SPU
v Nitre a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu (v prílohe). Tým sa stal právoplatnými členmi AS TF
SPU v Nitre s právom hlasovania.
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Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: predložila návrh na zaradenie novozvoleného člena AS TF do
Komisie pre rozvoj AS TF, v ktorej pracoval jeho predchodca.

Uznesenie 3/7/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Bc. Šimona Bafrnca za člena Komisie pre rozvoj AS TF SPU v Nitre.

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:
Prof. Gálik, prodekan TF: predstavil návrh výšky školného pre jednotlivé kategórie a stupne štúdia na
akademický rok 2016/2017 (viď príloha). V dennej forme štúdia sa školné týka nadštandardnej dĺžky
štúdia a súbežného štúdia, v externej forme štúdia sa týka všetkých študentov. Ďalej uviedol hlavné
okolnosti, ktoré sprevádzali prípravu predkladaného návrhu a odlišnosti od návrhov predkladaných
v predchádzajúcom období.
Navrhovaná výška školného pre externú formu štúdia pre prvý a druhý stupeň štúdia na akademický
rok 2017/2018 je znížená o 50 € oproti aktuálnemu akademickému roku (1. stupeň – 450 €, 2. stupeň
– 600 €, 3. stupeň – 800 €).
Navrhovaná výška školného za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium pre všetky stupne
štúdia zostáva nezmenená (1. stupeň – 600 €, 2. stupeň – 800 €, 3. stupeň – 1000.
Vzhľadom na to, že TF bude v akademickom roku 2017/2018 ponúkať jeden študijný program
v anglickom jazyku, obsahuje predložený návrh aj školné za štúdium v cudzom jazyku v dennej forme
štúdia pre 1. stupeň vo výške 2000 €.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 4/7/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický
rok 2017/2018, 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:
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14
14
0
0

K bodu 5:
Prof. Gálik, prodekan TF: uviedol základné informácie o predloženom návrhu akreditačného spisu
študijného programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ pre druhý stupeň štúdia (uvedený
v prílohe). Stručne tiež zhrnul podmienky, ktoré museli predkladatelia zohľadniť pri príprave návrhu.
Diskusia:
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: sa spýtala, či nebude problematický názov študijného programu
keďže v názve je ťažisko kladené na obchodovanie a podnikanie.
Prof. Gálik, prodekan TF: v predchádzajúcom období už bol študijný program s rovnakým názvom
akreditovaný pre prvý stupeň štúdia, preto by nemal byť problém ani v tomto prípade.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 5/7/2016:
AS TF SPU v Nitre odporúča schválenie predloženého návrhu študijného programu pre 2. stupeň VŠ
štúdia v dennej aj externej forme Obchodovanie a podnikanie s technikou vo Vedeckej rade TF 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:

14
14
0
0

K bodu 6:
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval prítomných o pripravovaných projektoch, na príprave ktorých
spolupracovali zamestnanci TF a vyžadujú spolufinancovanie TF. Prvý projekt je predkladaný v rámci
OP Výskum a inovácie, kód výzvy OPVaI‐VA/DP/2016/1.2.1‐03 s termínom uzávierky výzvy
31. 12. 2016. Názov projektu je „Expertný systém pre modelovanie energetického potenciálu
biomasy z marginálnych území pre rozvoj bioekonomiky (EXBIO)“ a obdobie realizácie je v rokoch
2017 – 2022. Požiadavka na spolufinancovanie zo strany TF je vo výške 29 550,‐ €.
Prof. Gálik, prodekan TF: druhý projekt je zameraný na zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania s podporou MŠVVaŠ SR. Názov programu je „Rozvojové projekty – zvyšovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie“. Projekt bude zameraný na
prípravu študijnej literatúry v cudzom jazyku v spolupráci so zahraničnými odborníkmi a na prípravu
spoločného študijného programu pre druhý stupeň štúdia s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějoviciach. Termín uzávierky výzvy je 15. 12. 2016. Obdobie realizácie projektu je v rokoch 2017 –
2019. Požiadavka na spolufinancovanie zo strany TF je vo výške 10 781,‐ €.
Prof. Tkáč, dekan TF: tiež informoval o pripravovanom celouniverzitnom rozvojovom projekte
zameranom na obnovu telefónnej ústredne SPU, pri realizácii ktorého sa taktiež bude
pravdepodobne vyžadovať spolufinancovanie zo strany TF. Zatiaľ však konkrétne informácie nemal
k dispozícii.
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Zároveň predložil prehľad projektov schvaľovaných AS TF za ostatný rok v písomnej podobe (v
prílohe). Z prehľadu vyplýva, že zo 7 projektov schválených v AS TF boli 2 projekty schválené na
financovanie, 4 projekty sú v schvaľovacom procese a 2 projekty neboli schválené.

Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 6/7/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu Expertný systém pre modelovanie
energetického potenciálu biomasy z marginálnych území pre rozvoj bioekonomiky (EXBIO)
v maximálnej výške 29 550,‐ € (slovom dvadsaťdeväťtisíc päťsto päťdesiat 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:

14
14
0
0

Uznesenie 7/7/2016:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu predkladaného v rámci výzvy MŠVVaŠ SR
Rozvojové projekty – zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
internacionalizácie v maximálnej výške 10 781,‐ € (slovom desaťtisíc sedemsto osemdesiatjeden
eur) po celú dobu riešenia projektu (36 mesiacov). S 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:

14
14
0
0

K bodu 7:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že priemerný úväzok, pri zohľadnení jednotlivých kategórií
pedagogických zamestnancov na TF, je približne 120 %. Vzhľadom na očakávaný vývoj počtu
študentov v budúcnosti nie je možné ísť cestou zvyšovania počtu pedagogických zamestnancov,
preto je v predloženom návrhu systemizácie pracovných miest na rok 2017 navrhovaný nárast oproti
súčasnému stavu (november 2016) iba o dve miesta: odborný asistent na Katedre fyziky (neobsadené
miesto po ukončenom pracovnom pomere) a lektor na Oddelení dopravnej výchovy a služieb. Návrh
počtu nepedagogických zamestnancov na rok 2017 je rovnaký ako v roku 2016.
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Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 8/7/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Systemizáciu pracovných miest TF SPU v Nitre na rok 2017, 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 8:
Prof. Tkáč, dekan TF: predložil návrh na použitie neúčelovej dotácie vo výške 27 061,‐ € na
zabezpečenie valorizácie platov vysokoškolských učiteľov na obdobie od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 9/7/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na použitie neúčelovej dotácie charakteru bežných výdavkov,
pridelenú na podprogram 07711 v čiastke 27 061,‐ €, na úhradu mzdových náležitostí
zamestnancov.
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

Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o zaradení fakultného časopisu Acta technologica agriculturae do
databázy SCOPUS. Poďakoval zainteresovaným za odvedenú prácu a vyzval na aktívny prístup pri
zabezpečovaní kvalitných príspevkov a najmä citácií s cieľom udržať požadovanú kvalitu časopisu.
Informoval tiež, že bola zverejnená metodika rozpočtovej dotácie na rok 2017. Predpokladá, že sa
v krátkej dobe začnú rokovania o rozdelení rozpočtovej dotácie.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: informovala, že v súčasnosti prebieha diskusia o návrhu cieľov
v oblasti vysokého školstva v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom
„Učiace sa Slovensko“.
Diskusia:
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V diskusii k návrhu vystúpili: prof. Tkáč, doc. Vozárová, doc. Žitňák, doc. Angelovič, prof. Hrubý, Ing.
Mikuš.

Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 10/7/2016:
AS TF SPU v Nitre berie na vedomie navrhované zmeny, ktoré obsahuje materiál s názvom „Učiace
sa Slovensko ‐ návrh cieľov v oblasti vysokého školstva Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania“ predložený MŠVVaŠ SR na konzultácie s odbornou verejnosťou.
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

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a spoluprácu a
ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 30. 11. 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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