Zápisnica č. 6/2012 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 14. 9. 2012 o 900 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Rastislav Mikuš (ZSC), Ing. Michal Valach (zahraničná stáž)
Neospravedlnení:
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF
SPU v Nitre na akademický rok 2013/14
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan
4. Návrh na zriadenie Informačného a koordinačného centra výskumu Technickej fakulty SPU
v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
5. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala všetkých
prítomných členov AS TF, ako aj dekana TF, prodekanov TF a hostí. Predsedníčka AS TF informovala
prítomných o doručenom liste (v prílohe), v ktorom sa člen AS TF za študentskú časť Patrik Michlo
vzdáva svojho členstva v AS TF.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu riadneho
zasadnutia. Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého návrhu programu.
Žiadne návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené.
Za predložený návrh programu dala predsedníčka AS TF hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Uznesenie 1/6/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
K bodu 2:
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF: uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 7. 6. 2012 boli schvaľovacieho charakteru, uznesenie 7/5/12 trvá.
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K bodu 3:
Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, informoval o návrhu podmienok prijímania uchádzačov o
štúdium a o návrhu počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2013/14.
Navrhol schváliť podmienky prijímania uchádzačov, ktoré korešpondujú s podmienkami z minulého
roka. Bližšie informácie podali prodekani.
Doc. Gálik, prodekan pre I. a II. stupeň štúdia informoval o požiadavke rektora SPU o zaslanie
schválených požiadaviek pre štúdium v akademickom roku 2013/14 v termíne do 17. 9. 2012.
Vychádzať sa bude z predošlých rokov a podľa aktuálnych podmienok. Pre prijímanie na druhý stupeň
štúdia bude kritérium: úspešné zvládnutie pohovoru a študijné výsledky, ktoré automaticky vypočíta
UIS. Predpokladá sa prijať na bakalárske štúdium 420 študentov na dennú formu a 180 študentov na
externú formu štúdia a na inžinierske štúdium 250 študentov na dennú formu a 180 na externú formu
štúdia, pričom je reálny predpoklad, že počet zapísaných študentov bude nižší.
Doc. Pogran, prodekan pre III. stupeň štúdia informoval o spôsobe hodnotenia a termíne prijímacích
skúšok pre III. stupeň štúdia (medzi štátnicami a promóciami).
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: predniesla otázku, či je vhodný termín na podanie prihlášky pre III. stupeň štúdia do
11. 6. 2013 keď študenti ešte nemajú diplom. Reagoval prodekan Pogran – prihlášku si môžu podať
a splnenie požiadavky na prijatie je ukončenie II. stupňa štúdia. Doc. Hlaváčová upozornila na
štylistické nepresnosti v predloženom dokumente, ktoré je vhodné upraviť.
Ing. Lendelová: súhlasí s navrhovaným termínom podania prihlášky.
Doc. Gálik: informoval o študijných programoch, ktoré sa neotvoria z dôvodu nezáujmu zo strany
študentov a o príprave a reakreditácií študijných programov.
Prof. Tkáč: ozrejmil že počet študentov prijatých na štúdium neznamená že všetci sa zapíšu.
Doc. Hlaváčová: o prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe podkladov, ktoré pripraví komisia.
Doc. Gálik: 373 študentov zapísaných do prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia je dobré,
pričom na základe kritéria KZU-6 je možné na fakultu prijať aj viac študentov.
Prof. Tkáč: nedokázali sme naplniť stav 200 študentov na II. stupeň denného štúdia, čo znamená že
nedokážeme svojich študentov udržať.
Ing. Lendelová: v bode 3c je doplňujúca aktivita „študijný priemer“, môžeme to považovať za
doplňujúcu aktivitu?
Doc. Kučera: iné aktivity sú nad rámec a mali by byť posudzované samostatne.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF
RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/6/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu
prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2013/14“ jednomyseľne,
s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0
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K bodu 4:
Dekan TF, prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., predložil „Návrh na zriadenie Informačného a koordinačného
centra výskumu Technickej fakulty SPU v Nitre“.
Vedenie fakulty prijalo záväzok posilniť kvalitu a postavenie fakultného vedeckého časopisu Acta
Technologica Agriculturae. Jedná sa o zverejňovanie príspevkov iba v anglickom jazyku
a sprístupnenie plných textov na internetovej stránke. Snahou je začlenenie vedeckého časopisu Acta
Technologica Agriculturae do databázy SCOPUS.
Dekan fakulty informoval o snahe evidovania vedeckej činnosti pracovníkov fakulty tak, aby vedenie
fakulty malo prehľad o výskumných a vedeckých aktivitách svojich zamestnancov, ktoré riešia v rámci
TF aj mimo fakulty. Napomôže to pri akreditácii fakulty.
Zriadením IKCV bude mať fakulta prehľad aj o zručnostiach technických pracovníkov, o materiálnotechnickom zabezpečení, o prístrojovej technike, príp. softvérových balíkoch, ktoré ma fakulta k
dispozícií. Tieto informácie budú evidované a pre riešiteľov a predkladateľov projektov budú voľne
dostupné.
Diskusia:
Prof. Nozdrovický: upozornil, že navrhovaný útvar má napomáhať výskumu a nie je direktívny.
Vzniknutý databázový systém má napomáhať pri riešení výskumu.
Prof. Tkáč: zo strany dekanátu je potrebné mať informácie o zapojení svojich pracovníkov (učiteľov
a výskumných pracovníkov) vo vede a výskume.
Doc. Hlavačová: jedná sa o dobrú myšlienku, len dúfa, aby to neskončilo ako predošlé dve. Žiada
o opravu formálnej stránky predloženého dokumentu a odporúča použitie skratky „IKCV“ pre
sprehľadnenie dokumentu.
RNDr. Vozárová upozornila, že spôsob fungovania IKCV by mal byť obsahom štatútu pracoviska.
Zriadenie IKCV bude premietnuté aj do vnútorných predpisov fakulty (Štatút TF, Organizačný poriadok
TF).
Ing. Lendelová: budú tieto informácie prístupné širokej verejnosti, alebo právo prístupu bude
obmedzené užívateľskými právami informačného systému?
Prof. Kročko: podporil tento materiál. Zdôraznil že predošlé dve centrá nepodliehali prodekanovi
fakulty, čo mohlo byť ich veľkou nevýhodou. Snahou je naplno využiť potenciál fakulty, získať prehľad
o fungovaní pracovísk na fakulte a pomôcť pri spracovávaní projektov.
Ing. Lendelová: vyjadrila podporné stanovisko, pretože sa týmto uľahčí práca vedúcich projektov.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF
RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/6/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh na zriadenie Informačného a koordinačného centra
výskumu Technickej fakulty SPU v Nitre“ jednomyseľne, s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0
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K bodu 5:
Prof. Tkáč informoval o pripravovanom projekte Edu-Agro-Bio-Tech, ktorý je zameraný na rozvoj
medzinárodnej mobility VŠ učiteľov a zamestnancov vedy a výskumu SPU. Projekt bude mať dobu
riešenia od IV. 2013 do III. 2015. Na financovanie 5% spoluúčasti sa budú podieľať zainteresované
fakulty a SPU. Podľa vyjadrení tajomníčky fakulty Ing. Jančuškovej sa bude jednať približne o sumu
3000 € až 4000 €, v závislosti od konečnej sumy schváleného projektu.
Diskusia:
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF
RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/6/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Podporu projektu Edu-Agro-Bio-Tech a financovanie 5%
spoluúčasti“ jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Predsedníčka AS TF informovala o ukončení funkčného obdobia FŠVK a o uskutočnení volieb členov
FŠVK dňa 25. 7. 2012 (zápisnica v prílohe). Novozvolenými členmi FŠVK sú:
1. Ing. Pavol Kaplík
2. Bc. Jozef Tomči
3. Bc. Peter Urík
4. Peter Černák
5. Peter Luhan
RNDr. Vozárová ďalej informovala, že zaniklo členstvo dvom členom študentskej časti AS TF a jeden
člen sa vzdal mandátu, preto je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby do AS TF. Členom študentskej
časti AS SPU končí funkčné obdobie, preto predseda AS SPU vyhlásil voľby do študentskej časti AS
SPU. Navrhla zlúčiť termín volieb do AS SPU a AS TF.
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., navrhla uznesenie: predsedníčka AS TF na základe čl. 3 Zásad volieb
do AS TF (2011) vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TF na deň v stredu 7.11.2012 od 8.00 h do 15.00 h
vo vestibule pavilónu MF na 1. poschodí. V prípade neplatnosti volieb podľa čl. 9 ods.1 Zásad volieb
do AS TF sa voľby budú opakovať v stredu 14. 11. 2012 od 8.00 h do 15.00 h vo vestibule pavilónu MF
na 1. poschodí. Dohľadom nad priebehom volieb poveruje podpredsedu AS TF doc. Korenka.
Vzhľadom na to, že žiadne návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF
RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 5/6/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do AS TF v znení:
Predsedníčka AS TF na základe čl. 3 Zásad volieb do AS TF (2011) vyhlasuje doplňujúce voľby
do AS TF na deň v stredu 7.11.2012 od 8.00 h do 15.30 h vo vestibule pavilónu MF na
1. poschodí. V prípade neplatnosti volieb podľa čl. 9 ods.1 Zásad volieb do AS TF sa voľby
budú opakovať v stredu 14. 11. 2012 od 8.00 h do 15.30 h vo vestibule pavilónu MF na
1. poschodí. Dohľadom nad priebehom volieb je poverený podpredseda AS TF doc. Korenko.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Dekan TF, prof. Tkáč informoval o montáži klimatizácie do zasadacej miestnosti na dekanáte, ktorú
ponúkol v prípade horúčav aj pre jednotlivé katedry na organizovanie podujatí. S tajomníčkou fakulty
informovali o priebehu inštalácie zatemňovacích žalúzii a fólií pre laboratória a cvičebne v priestoroch
TF. V týchto prácach plánuje vedenie fakulty postupovať aj naďalej podľa finančných podmienok.
Ďalej dekan TF informoval o úmysle ku koncu roka vyplatiť odmeny pre pracovníkov TF na základe
výkonnosti.
Prof. Kročko upozornil na účelovú činnosť, z ktorej nie sú vyčerpané finančné prostriedky.
Doc. Hlaváčová informovala, že štrajku zamestnancov školstva za SPU sa zúčastnilo 28 ľudí, z toho
18 ľudí bolo z Technickej fakulty. 504 zamestnancov SPU štrajk podporilo.
Ing. Žitňák vyjadril sklamanie nad postojom k štrajku z iných fakúlt. Poďakoval vedeniu TF za podporu
a organizáciu športových dní, najmä prof. Kročkovi za materiálnu podporu.
Prof. Kročko vyzdvihol angažovanosť predsedu odborového zväzu za TF Ing. Žitňáka na podujatí
športových dní a prejavil nádej, že daným podujatím budeme otvárať akademický rok aj v budúcnosti.
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za konštruktívny prístup
k rokovaniu a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 17. 9. 2012
Zapísali:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., podpredseda AS TF SPU v Nitre
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF SPU v Nitre

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
podpredseda AS TF SPU v Nitre
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RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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