Zápisnica č. 5/2019 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 19. 09. 2019 o 0900 h v zasadačke D-TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Jablonický (konferencia TAE 2019, Praha), Bc. Kožuch (odcestovaný) ,Bc. Myjavec
(odcestovaný), Bc. Vánik (odcestovaný) ;
Neospravedlnení: Návrh programu:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Kontrola uznesení. Predkladá: doc. Ing. Marian Kučera, PhD., podpredseda AS TF
3. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v
Nitre na akademický rok 2020/2021 (bakalárske štúdium).
Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF
4. Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU
v Nitre. Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF v zamestnaneckej časti.
Predkladá: doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., predseda AS TF
6. Rôzne.

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvoril predseda AS TF SPU v Nitre, doc. Pogran. Privítal všetkých prítomných členov
AS TF, dekana TF, prodekana TF, tajomníčku TF a ostatných hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre, predložil návrh programu riadneho zasadnutia.
Vyzval 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 dal hlasovať.
Uznesenie 1/5/2019:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje program zasadnutia jednomyseľne.
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

K bodu 2:
doc. Kučera, podpredseda AS TF konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS
TF konaného dňa 24. 06. 2019 sú splnené.
K bodu 3:
Dekan TF, prof. Gálik predložil Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných
uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021 (bakalárske štúdium).
Podklady k návrhu boli zaslané členom AS TF k naštudovaniu a tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice
ako Príloha I.
Vzhľadom nato, že sa podarilo akreditovať nový študijný program stupeň štúdia Manažérstvo
prevádzky techniky, navrhol doplniť tento študijný program do bakalárskeho štúdia TF pre I. stupeň,
v akademickom roku 2020/2021.
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Ďalej konštatoval, že sa uskutočnilo 3. kolo prijímacích pohovorov a ukázalo sa to ako správne
rozhodnutie. Celkovo bolo zapísaných do 1. ročníka štúdia 321 uchádzačov, 262 do dennej formy a 59
do dennej kombinovanej formy.
Diskusia:
doc. Hlaváčová: Súhlasí s doplnením nového študijného programu, predpokladá, že to osloví nových
uchádzačov, a nemá pripomienky k materiálu.
doc. Pogran: keďže iné pripomienky k materiálu neboli predložené, predseda AS TF ukončil diskusiu
a prečítal návrh uznesenia, za ktoré dal hlasovať:
Uznesenie 2/5/2019:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných
uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021 (bakalárske štúdium) s pripomienkou –
(s doplnením nového študijného programu).
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

K bodu 4:
Dekan TF, prof. Gálik predložil Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre ku
Študijnému poriadku SPU v Nitre. Podklady k návrhu boli zaslané členom AS TF k naštudovaniu a tvoria
neoddeliteľnú súčasť zápisnice ako Príloha II. Ozrejmil prítomným čelom AS TF, že boli predložené
štandardné materiály s novými dátumami tak, aby bola zachovaná následnosť ich realizácie.
Diskusia:
doc. Hlaváčová: Termíny boli upravené v súlade s požiadavkami a súhlasí s vykonávacími predpismi.
doc. Vozárová: Z dôvodu opakovaných problémov s doručovaní pošty pre uchádzačov navrhuje
doplniť do článku 3 odstavec 1 Vykonávacích predpisov nasledovné: „Oficiálne oznamy zasielané
študentom elektronickou poštou, sa budú považovať za doručené“.
Bc. Feriabcová: Navrhla do článku 2 zvážiť možnosť doplnenia voľby predmetov v II. stupňa štúdia aj
pre 1. ročník.
doc. Pogran: Požiadavku Ing. Feriancovej preskúma prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
doc. Kosiba.
doc. Pogran: keďže ďalšie pripomienky k materiálu neboli predložené, predseda AS TF ukončil diskusiu
a prečítal návrh uznesenia, za ktoré dal hlasovať:
Uznesenie 3/5/2019:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre ku
Študijnému poriadku SPU v Nitre, s pripomienkou (doc. Vozárová).
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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10
10
0
0

K bodu 5:
doc. Pogran – predseda AS TF vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TF na jedno
uvoľnené miesto člena AS TF SPU v Nitre.
Doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto člena v zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia
dňa 16. 10. 2019 (streda) v čase od 730 do 1500 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí. V prípade
neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania doplňujúcich volieb na 23. 10. 2019 (streda)
v čase od 730 do 1500 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí.
Doplňujúce voľby sa budú konať v súlade s platnou legislatívou. Pravidlá volieb upravujú Zásady volieb
do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.
Priebeh volieb bude organizačne zabezpečovať Fakultná zamestnanecká volebná komisia.
Diskusia:
Dekan TF, prof. Gálik vysvetlil dôvody ukončenia pracovného pomeru u tajomníčky AS TF SPU v Nitre
Ing. Daniely Uhrínovej, PhD.
Uznesenie 4/5/2019:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje termín a miesto konania doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS
TF SPU v Nitre. Doplňujúce voľby budú prebiehať v zmysle Organizačného zabezpečenia
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre, ktoré je neoddeliteľnou prílohou
tejto zápisnice (Príloha III).
K bodu 6:
doc Pogran: Požiadal zástupcov študentského parlamentu o doplnenie členov v Študentskej volebnej
komisii, do nasledujúceho zasadania AS TF.
prof. Gálik: Požiadal zástupcov študentského parlamentu o doplnenie členov v Disciplinárnej komisii,
do nasledujúceho zasadania AS TF.
doc. Hlaváčová: Informovala prítomných o zvýšení platov učiteľov od 01.09.2019, ako aj
o nasledujúcom zvyšovaní od 01.01.2020.
doc. Žitňák: Upresnil informáciu o zvyšovaní platov od 01.09.2019.
doc. Vozárová: informovala prítomných o nových dokumentoch týkajúcich sa habilitačného
a inauguračného konania, ktoré boli zverejnené na stránke fakulty.
Predseda AS TF SPU doc. Pogran následne poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil
zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 19. 09. 2019
Zoznam príloh:
I. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU
v Nitre na akademický rok 2020/2021 (bakalárske štúdium).
II. Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU
v Nitre.
III. Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre.

Zapísal:
doc. Ing. Marián Kučera, CSc.
podpredseda AS TF SPU v Nitre
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
predseda AS TF SPU v Nitre
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