Zápisnica č. 2/2018 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 21. 6. 2018 o 1000 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Michaela Jánošová (ukončené členstvo), Bc. Šimon Bafrnec (ukončené členstvo)
Návrh programu:
1) Otvorenie a kontrola uznesení
2) Informácia o výsledku hlasovania „per rollam“
3)
4)
5)
6)

Predkladá: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2017
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Výročná správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2017
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD., dekan TF; Ing. A. Jančušková, tajomníčka TF
Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty (rozdelenie neúčelovej dotácie) na rok 2018
Predkladá: prof. Ing. Z. Tkáč, PhD., dekan TF; Ing. A. Jančušková, tajomníčka TF
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 1/2/2018:
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 13. 4. 2018 sú splnené.

K bodu 2:
Hlasovanie „per rollam“ sa uskutočnilo o zmenách v tab. 7 a tab. 9 ako súčastiach dokumentu
„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“ v zmysle
predložených návrhov:
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a) zaradenie bodového hodnotenia recenzovania príspevkov do vedeckého časopisu Acta
technologica agriculturae v hodnote 50 bodov za jeden recenzovaný príspevok. Hlasovanie 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
27. 4. 2018). Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie 2/2/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje doplnenie tab. 7 ako súčasti dokumentu „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“ v znení:
7 Posudková činnosť
Recenzovanie vedeckých príspevkov a monografií, ktoré možno
v danej oblasti výskumu zaradiť do kategórie atribútov výstupov
"A"/"Acta"

200/50

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

b) zaradenie bodového hodnotenia výučby predmetov v cudzom jazyku. Hlasovanie 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 27. 4. 2018).
Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie 3/2/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje doplnenie tab. 9 ako súčasti dokumentu „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“ v znení:
9 Pedagogická činnosť
Za jedného vyskúšaného študenta v ak. roku 2017/18
Predmet vyučovaný v anglickom (svetovom) jazyku v ak. roku
2017/18 (v prípade viacerých vyučujúcich – podielovo)
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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0,5
200

10
10
0
0

K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: stručne uviedol základné informácie o hlavných oblastiach činnosti TF v roku
2017 (kompletná Správa o činnosti TF za rok 2017 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.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že všetky čiastkové správy boli prerokované vo vedení
TF, kolégiu dekana a vo VR TF SPU v Nitre.
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: pochválila dosiahnuté výsledky TF v uplynulom období, vyzdvihla vyšší počet
uchádzačov o štúdium. Negatívne hodnotila dosiahnuté výsledky študentov, najmä v predmetoch
matematika a fyzika, čo ale súvisí s úrovňou štúdia na stredných školách. Na záver svojho vystúpenia
uviedla formálne pripomienky, ktoré boli prerokované a akceptované.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že v prezentovanej správe chýba súhrnná prezentácia
pozitívnych prínosov v hlavných činnostiach fakulty v hodnotenom období, ako aj identifikácia
nedostatkov (SWOT analýza).
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že v študijnej oblasti sme zaznamenali udržateľný trend v počte
študentov TF. Napriek tomu, že TF má najväčší počet externých študentov v rámci SPU, pokles
záujmu o externé štúdium chceme kompenzovať kombinovanou metódou štúdia. Intenzívne sa
posilňuje zameranie výstupov štúdia smerom na prax, čo je zdôraznené aj záverečnými skúškami vo
všetkých stupňoch štúdia. V tejto oblasti je potrebné venovať na jednotlivých pracoviskách oveľa
väčšiu pozornosť riešeniu záverečných prác a príprave na ich obhajobu. Stále je dôležité venovať
pozornosť propagácii TF, najmä prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Vo vedecko‐výskumnej
oblasti bol v poslednom období zaznamenaný pozitívny trend v zahraničnej projektovej spolupráci, čo
dáva významný impulz v tejto oblasti do budúcnosti. Je potrebné výrazne zintenzívniť spoluprácu
s praxou, najmä vo forme podnikateľskej činnosti. V oblasti publikovania výsledkov vedecko‐
výskumnej činnosti vyzdvihol časopis Acta Technologica Agriculturae.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 4/2/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2017 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

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol základné informácie o predkladanom materiáli. Vyjadril spokojnosť
s hospodárením TF v roku 2017, čo sa pozitívnym spôsobom odrazilo aj na odmeňovaní pracovníkov.
Upozornil, že nasledujúce obdobie nebude z hľadiska hospodárenia jednoduché, preto je potrebné
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zamerať pozornosť na ďalšie zvyšovanie kvality v oblasti pedagogickej a vedeckej (najmä publikačnej)
činnosti, ako aj na kvalitu doktorandov.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: podrobne informovala o najdôležitejších položkách v jednotlivých
častiach predloženej Správy o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2017. Uviedla štruktúru príjmov
a výdavkov TF, pričom zdôraznila priaznivú situáciu v hospodárení TF v roku 2017. Kompletná Správa
o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2017 je uvedená v prílohe.
Diskusia:
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.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené,
predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 5/2/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2017 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

K bodu 5:
Prof. Tkáč, dekan TF: predložil návrh rozdelenia rozpočtovanej dotácie TF na rok 2018 a vysvetlil
základné princípy a postup jeho prípravy. Po rokovaniach na úrovni SPU sa podarilo dosiahnuť mierne
navýšenie neúčelovej dotácie pre TF oproti minulému kalendárnemu roku (o približne 76 000 €).
V nasledujúcom období bude snaha o motiváciu pracovísk získať ďalšie prostriedky z podporovaných
aktivít s tým, že bude znížená čiastka na podporu celofakultných aktivít.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: vysvetlila jednotlivé položky návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie.
Prof. Tkáč, dekan TF: doplnil, že ak sú na pracoviskách vytvorené kvalitné publikácie, je potrebné
zabezpečiť ich publikovanie. Prednostne z projektových prostriedkov, príp. ak to nie je možné tak
z rozpočtu TF. Nemôže sa stať, že nebude publikovaná kvalitná publikácia z titulu nedostatku
finančných prostriedkov. Je však dôležité zamerať sa na kvalitné publikácie. V nasledujúcom období
bude tiež potrebné zamerať pozornosť na podnikateľskú činnosť pracovísk, pričom to bude potrebné
zohľadniť aj v hodnotení výkonov, resp. pri rozdeľovaní dotácie.
Diskusia:
V diskusii nevystúpil nikto.
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Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené, predsedníčka AS
TF doc. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:

Uznesenie 6/2/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2018 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

K bodu 6:
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o ocenení najlepších študentov vo forme štipendií, o ocenení
výkonov zamestnancov TF na základe návrhov z jednotlivých pracovísk pri 25 %‐nom zohľadnení
aktivít, ktoré nie sú zohľadnené v internom hodnotení výkonov pedagogických zamestnancov.
Uviedol tiež zámer TF, resp. SPU uchádzať sa o finančné prostriedky z OP VaI.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: informovala o príprave Správy o činnosti AS TF SPU v Nitre za rok
2017. Zároveň uviedla, že dvom členom AS TF za študentskú časť zaniklo členstvo z dôvodu
ukončenia štúdia na TF SPU v Nitre. Nasledujúce zasadnutie AS TF je plánované na 9. 7. 2018, na
tomto zasadnutí sa uskutočnia voľby do FZVK na nové funkčné obdobie, študenti si zvolia FŠVK.
Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 21. 6. 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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