Zápisnica č. 1/2018 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 13. 4. 2018 o 900 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Marek Halenár
Neospravedlnený: Bc. Šimon Bafrnec
Návrh programu:
1) Otvorenie a kontrola uznesení
2) Informácia o výsledku hlasovania „per rollam“

Predkladá: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
3) Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie člena VR TF
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
4) 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 2018
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
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 zmenený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.
Uznesenie 1/1/2018:
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 24. 11. 2017 sú splnené.
K bodu 2:
Hlasovanie o finančnej podpore projektu na základe mailom zaslanej informácie k pripravovanému
projektu financovaného v rámci programu Interreg Central sa uskutočnilo „per rollam“. Predsedníčka
AS TF predložila informáciu o výsledku hlasovania (zaslanú členom AS TF, AS SPU a vedeniu TF
elektronickou poštou po ukončení hlasovania dňa 2. 2. 2018). Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice.
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Uznesenie 2/1/2018:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „FOODWATCHERS ‐ Promotion of the
application of innovative policies and strategies to counter the fraud in agro‐food products of CE
regions“ v maximálnej výške 24 003,75 € Eur (slovom dvadsaťštyritisíctri eur sedemdesiatpäť
centov) po celú dobu riešenia projektu (Január 2019 – December 2022). 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:

13
13
0
0

K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: predstavil kandidáta na člena VR TF doc. Ing. Jiřího Mašeka, PhD., dekana TF
ČZU v Prahe a uviedol okolnosti, ktoré ho viedli k predloženiu návrhu (písomná žiadosť prof. Jurču
o ukončenie členstva vo VR TF).
Diskusia:
Nikto z prítomných nepredniesol žiadny doplňujúci návrh ani námietku.

Za overovateľov tajného hlasovania boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: doc. Ing. Ondrej Lukáč,
PhD. a Ing. Michaela Jánošová.
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

Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: dala hlasovať o predloženom návrhu na vymenovanie člena VR
TF SPU v Nitre. Hlasovanie o návrhu bolo, v zmysle čl. 16 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS TF, tajné.

Uznesenie 3/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Jiřího Mašeka, PhD., dekana TF ČZU
v Prahe za člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre, bez pripomienok.
Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
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13
13

Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
0
0

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že predložený návrh Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 2018 (ďalej len „interného hodnotenia“) reaguje na
aktuálny vývoj v oblasti rozpočtových a akreditačných kritérií. Hlavná pozornosť je venovaná
posilneniu bodového ohodnotenia kvalitných publikácií (kvartily 1 a 2, zvýšenie bodovania publikácií
v Q1 na trojnásobok a v Q2 na dvojnásobok) a vedeckých monografií v cudzom jazyku (zvýšenie v
kategórii AAA na 150 bodov za AH a v kategórii AAB na 120 bodov za AH).

Doc. Hlaváčová opustila zasadaciu miestnosť.
Diskusia:
Doc. Žarnovský, člen AS SPU: navrhol doplniť interné hodnotenie v tabuľke 1 ‐ Publikačná činnosť
podľa kategórií, kódové označenie kategórie AED bod „c) Iné“ s bodovou hodnotou 10. Odôvodnil to
tým, že keď domáce zborníky nie sú v bodovom hodnotení klasifikované, stráca sa motivácia pre
učiteľov písať na domácich konferenciách a tým môžu zborníky zaniknúť, čo môže viesť až k zániku
domácich akcií pre nezáujem – a následne k strate kontaktu s inými organizáciami a univerzitami.
Prof. Findura, člen AS SPU: navrhol zahrnúť do interného hodnotenia aj aktivity súvisiace
s prijímaním študentov a pedagógov zo zahraničia v rámci rôznych podporných programov, nakoľko
to vyžaduje zvýšené úsilie pedagógov.
Prof. Tkáč, dekan TF: zdôraznil, že výučba zahraničných študentov nie je zohľadnená ani v rozpočte,
ani v akreditácii. Ich výučba by mala byť hradená z projektov, v rámci ktorých sú na mobilitnom
pobyte na SPU. Je to komplexný problém, ktorý si vyžaduje celouniverzitné, resp. národné riešenie.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: podporila návrh na hodnotenie učiteľov za výučbu v cudzom
jazyku, ale je potrebné predložiť konkrétny návrh, ktorý by mal byť schválený (jasná formulácia
a bodové hodnotenie).
Prof. Findura, člen AS SPU: uviedol, že podielové hodnotenie autorov publikácií pri kolektívnom
publikovaní, ktoré je nevyhnutné pri hodnotných publikáciách, je demotivujúce. Upozornil tiež na
pomerne dlhé trvanie schvaľovacieho procesu patentov.
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že návrh hodnotenia je nastavený podľa rozpočtových kritérií.
Doc. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU: zdôraznila, že publikovanie výsledkov vedecko‐výskumnej
činnosti vo forme patentu má význam iba vtedy, keď má zaručené komerčné využitie. Vtedy sú doby
schvaľovania výrazne kratšie. Inak je potrebné dosiahnuté výsledky publikovať v časopisoch v Q1,
resp. Q2.
Doc. Lukáč: súhlasil s tým, že schvaľovanie patentov trvá veľmi dlho. Vyslovil myšlienku, že na SPU je
potrebné vytvoriť pracovisko, ktoré by pomáhalo zamestnancom pri podávaní patentov. Súhlasil tiež
s návrhom ohodnotiť výučbu v cudzom jazyku.
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že zo strany vedenia TF už bola prezentovaná potreba zriadenia
pracoviska v rámci ABT, ktoré by bolo nápomocné pri podávaní patentových prihlášok.
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Doc. Angelovič: navrhol posilniť bodové hodnotenie recenzovania publikácií (tabuľka 7) aj
o kategóriu B, pričom navrhol hodnotu 100 bodov za jeden posudok.
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že pri predkladaní návrhov na zvyšovanie bodového hodnotenia, resp.
na zaradenie do bodového hodnotenia je potrebné zvažovať ich dopad na rozpočet TF, ako aj na
pomer k bodovému hodnoteniu iných aktivít z hľadiska ich náročnosti. Preto navrhovanie
hodnotených aktivít a počtu bodov bez prepočítania dopadov a efektívnosti nie je správne. Navrhol,
aby boli schválené tie hodnotiace tabuľky, v ktorých neboli uskutočnené zmeny a ostatné by mohli
byť schválené dodatočne hlasovaním „per rollam“.
Ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené.
Predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za pozmeňujúci návrh doc. Žarnovského týkajúci sa
doplnenia Tabuľky 1 ‐ Publikačná činnosť podľa kategórií, kódové označenie kategórie AED o bod
„c) Iné“ s bodovou hodnotou 10.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:
Uznesenie 4/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje doplnenie „Interného hodnotenia vybraných činností vysokoškolských
učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II.
stupňa) TF SPU v Nitre za rok 2018“: Tabuľka 1 ‐ Publikačná činnosť podľa kategórií, kódové
označenie kategórie AED o bod „c) Iné“ s bodovou hodnotou 10 , 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

Následne dala predsedníčka AS TF doc. Vozárová hlasovať za uznesenia o jednotlivých tabuľkách
(okrem Tab. 7 a Tab. 9)

Uznesenie 5/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 1 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

Uznesenie 6/1/2018:
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12
12
0
0

AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 2 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

Uznesenie 7/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 3 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

Uznesenie 8/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 4 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

Uznesenie 9/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 5 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 2018“, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
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12
12
0

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

0

Uznesenie 10/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 6 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

Uznesenie 11/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 8 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

Uznesenie 12/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje časť Tabuľka 10 „Interného hodnotenia vybraných činností
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie min. II. stupňa) TF SPU v Nitre za rok 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:

12
12
0
0

K bodu 5:
Doc. Pogran, prodekan TF: predstavil návrh podmienok prijímania uchádzačov o štúdium
doktorandského štúdia na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2018/2019. Návrh je uvedený
v prílohe. Zdôraznil, že v predloženom návrhu sa nachádza minimálne množstvo zmien oproti
predchádzajúcemu roku.
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Diskusia:
Nikto z prítomných nepredniesol žiadny doplňujúci návrh ani námietku.
Predsedníčka AS TF dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 13/1/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium doktorandského štúdia
na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2018/2019“ 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

Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o aktuálnom stave rokovaní o rozdelení neúčelovej rozpočtovej
dotácie na SPU.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: informovala o príprave „Správy o činnosti AS TF SPU v Nitre za
rok 2017“, ktorá bude predložená na niektorom z nasledujúcich zasadnutí AS TF. Zároveň upozornila
členov AS TF na potrebu spätnej väzby pri obdržaní pozvánky na zasadnutie AS TF. Nastolila tiež
otázku hlasovania o ospravedlnení neúčasti člana AS TF na zasadnutí.

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 13. 4. 2018

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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