Zápisnica č. 7/2018 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 19. 11. 2018 o 1330 h v zasadačke D-TF SPU v Nitre

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Ing. Štefan Pogran, PhD. (PN), doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. (SC), Bc. Patrícia
Feriancová (odovzdávanie cien rektorky SPU)
Neospravedlnení: Návrh programu:
1)

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.

2)

Kontrola uznesení, uznesenie schválené „per rollam“.

3)

Prerokovanie zmeny v poskytovaní študijných programov, habilitačného a vymenúvacieho
konania.
Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF

4)

Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický rok 2019-2020.
Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF

5)

Rôzne.

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvoril podpredseda AS TF SPU v Nitre doc. Kučera na základe poverenia predsedu
AS TF doc. Pograna. Privítal všetkých prítomných členov AS TF, dekana TF, prodekanov TF, tajomníčku
TF a ostatných hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre, predložil návrh programu riadneho
zasadnutia. Zároveň vyzval 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 dal hlasovať.
Uznesenie 1/7/2018:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje zmenu 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

K bodu 2:
Ing. Daniela Uhrinová, PhD., tajomníčka AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS
TF konaného dňa 19. 10. 2018 sú splnené.
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Doc. Kučera, podpredseda AS TF: uviedol, že v období medzi zasadnutiami AS TF bolo uskutočnené
jedno hlasovanie AS TF „per rollam“. Výsledky hlasovania boli oznámené elektronickou poštou.
Písomný záznam – text, číslo uznesenia a výsledok hlasovania sú súčasťou tejto zápisnice:
Uznesenie 2/7/2018:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s finančnou podporou projektu „Expertný systém pre podporu
rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu
vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach“ v maximálnej výške =44 466,67,- eur
(slovom štyridsaťštyritisícštyristošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatsedem centov) po celú dobu
riešenia projektu (48 mesiacov). V sume je zahrnuté 25 % 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:

15
15
0
0

K bodu 3:
Dekan TF prof. Gálik predložil návrh zmeny v poskytovaní študijných programov, habilitačného
a vymenúvacieho konania. Objasnil príčiny, ktoré viedli k nutnosti týchto zmien. Z dôvodu zachovania
súbežnosti študijných programov a vysokej odbornosti boli navrhnutí noví garanti študijných
programov prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. a doc. Ing. Juraj
Jablonický, PhD. a tiež zmena názvu bakalárskeho študijného programu. Podklady k týmto
navrhovaným zmenám boli zaslané členom AS TF k naštudovaniu a tvoria súčasť zápisnice. Zdôraznil,
že zmeny musia byť prijaté, spracované a odoslané do Akreditačnej agentúry do konca roka 2018.
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: mala otázku súvisiacu s názvom študijného programu Automobilová doprava.
Zaujímalo ju, či už na inej škole neexistuje program s rovnakým názvom.
Doc. Jablonický: vyjadril presvedčenie, že tento názov je jedinečný a presne vystihuje podstatu
študijného programu v rámci odboru dopravy.
Doc. Angelovič: zaujímal sa, či prof. Palková bola s daným návrhom oboznámená a či teda súhlasí so
zmenou.
Prof. Gálik: informoval členov AS TF, že prof. Palková je momentálne na SC ale k návrhu sa vyjadrila
kladne.
Keďže iné pripomienky k materiálu neboli predložené, podpredseda AS TF ukončil diskusiu a prečítal
návrh uznesenia, za ktoré dal hlasovať:
Uznesenie 3/7/2018:
AS TF SPU v Nitre prerokoval „Návrh na zmenu v poskytovaní študijných programov, habilitačného
konania a konania na vymenúvanie profesorov“ bez pripomienok a odporúča ho na schválenie VR
TF SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
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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:
Dekan TF prof. Gálik predložil návrh výšky školného na TF SPU v Nitre na akademický rok 2019-2020.
Uviedol, že návrh výšky školného sa za predchádzajúci akademický rok nezmenil a suma školného
bola stanovená po konzultácii s Ing. Jančuškovou, tajomníčkou TF. Podklady k týmto navrhovaným
zmenám boli zaslané členom AS TF k naštudovaniu a tvoria súčasť zápisnice. Prof. Gálik pripomenul,
že štúdium na TF naďalej ostáva bezplatné a stanovené sumy školného sú platné pre denných
študentov v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia a externých študentov.
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: vyjadrila podporné stanovisko návrhu školného, nakoľko kvôli klesajúcej tendencii
počtu študentov nevidí dôvod k zvyšovaniu sumy školného.
Doc. Žitňák: pripomenul možnosť 1 roku štúdia zadarmo aj v prípade nadštandardu v odôvodnených
prípadoch ako dlhodobá PN, absolvovanie zahraničnej stáže a pod.
Doc. Angelovič: informoval sa, či suma 2000 € ako školné za študijné programy v anglickom jazyku
platí pre zahraničných aj slovenských študentov.
Prof. Gálik: potvrdil, že táto suma platí aj pre slovenských študentov, pokiaľ sa rozhodnú študovať
anglickú mutáciu študijného programu, ale daný študijný program je určený prioritne pre
zahraničných študentov.
Ing. Jančušková: vyjadrila názor, že sumy školného v prípade štúdia na TF sú symbolické oproti tomu
koľko je uvedené vo vyhláške zo zákona, podľa ktorej suma školného môže dosiahnuť výšku 3000 €.
Keďže iné pripomienky k materiálu neboli predložené, podpredseda AS TF ukončil diskusiu a prečítal
návrh uznesenia, za ktoré dal hlasovať:
Uznesenie 4/7/2018:
AS TF SPU v Nitre prerokoval „Návrh výšky školného na TF SPU v Nitre na akademický rok 20192020“ 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 5:
Doc. Hlaváčová: informovala o aktivitách odborovej organizácie. Pozvanie sa týkalo dvoch udalostí,
ako futsalový turnaj, ktorý sa uskutoční 13. 12. 2018 a každoročné stretnutie detí s Mikulášom, ktoré
sa uskutoční 1. 12. 2018. Ďalej informovala o stretnutí s rektorkou SPU, ktorá si vyžiadala plán
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podujatí odborovej organizácie na ďalší kalendárny rok. Kvestorka SPU tiež schválila návrh, podľa
ktorého je umožnené účastníkom RLP v Dudinciach začiatkom roka 2019 umožnené čerpať si
dovolenku z roku 2018.
Kluková: informovala o procese výroby fakultných tričiek, ktoré budú využité pri prezentácii fakulty
na rôznych podujatiach a tiež o príprave každoročného kalendára TF.
Prof. Gálik: vyjadril podporné stanovisko k aktivite študentov ohľadom fakultných tričiek
a pripomenul, že katedry by si mali samé určiť, ktoré laboratórium chcú v kalendári prezentovať.
Doc. Žitňák: pripomenul, že prebieha proces vyjednávania novej Kolektívnej zmluvy na ďalšie tri roky,
ktorá by sa mala podpisovať v apríli 2019. Vyzval všetkých, aby si návrh preštudovali a posielali
pripomienky na zapracovanie.
Doc. Kučera: ako poverený zástupca predsedom AS TF informoval o zasadnutí AS SPU, ktorého sa
zúčastnil. Informoval o zvolených zástupcoch TF vo Vedeckej rade SPU, ktorými sa stali prof. Tkáč,
prof. Gálik, prof. Mihina a prof. Hrubý. Za externých členov boli zvolení okrem iných aj ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Matečná a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Ing. Matušek. Do správnej rady SPU v Nitre bol zvolený prof. Kováčik z FAPZ. Tiež predniesol
informáciu ohľadom auditu, ktorý má do konca roka prebehnúť vo Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku SPU Kolíňany na žiadosť rektorky. Pani Rektorka sa okrem iného
zmienila aj o pripravovanej rekonštrukcii auly SPU (zateká strecha) a fontány pred aulou.
Prorektor Tóth informoval o investičných akciách v súvislosti s poskytnutou dotáciou na opravy
internátov Nová doba, Mladosť ako aj o už prebiehajúcej rekonštrukcii schodišťa na internáte
Bernolák.
K bodu 6:
K záveru vystúpil dekan TF prof. Ing. Roman Gálik, PhD. s príhovorom, kde poďakoval za podporu
jeho návrhov. Podpredseda AS TF SPU doc. Kučera následne poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 19. 11. 2018
Zoznam príloh:
1. Hlasovanie per rollam o návrhu uznesenia s termínom ukončenia 24. 10. 2018 do 12:00 h.
2. Návrh na zmenu v poskytovaní študijných programov, habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov
3. Návrh výšky školného na Technickej fakulte SPU v Nitre na akademický rok 2019/2020
Zapísala: Ing. Daniela Uhrinová, PhD., tajomníčka AS TF SPU v Nitre

Tajomníčka AS TF SPU v Nitre
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.

4

podpredseda AS TF SPU v Nitre
doc. Ing. Marian Kučera, CSc.
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