Zápisnica č. 4/2012 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 9. 5. 2012 o 1000 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe)
Ospravedlnený: Ing. Valach (študijný pobyt)
Neospravedlnení: Ing. M. Blaško, P. Michlo, I. Beláň
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Pracovné pomery vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ a
„profesor“ - v zmysle § 23, ods. 2, písm. e Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
4. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., privítala
všetkých prítomných členov AS TF, dekana TF, prodekanov TF a hostí.
Predsedníčka AS TF uviedla, že zasadnutie bolo zvolané na základe žiadosti dekana TF,
prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. Dôvodom je skutočnosť, že do samosprávnej pôsobnosti
fakulty patrí aj otázka pracovno-právnych vzťahov – v zmysle § 23, ods. (1), písm. d)
a v zmysle § 23, ods. (2), písm. e) Zákona o VŠ1.
V súlade s čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu
riadneho zasadnutia a vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého návrhu
programu. Vzhľadom na to, že žiadne návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny
návrhu programu neboli prednesené, za predložený návrh dala hlasovať.
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

Uznesenie 1/4/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
K bodu 2:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: na predchádzajúcom zasadnutí AS TF, konanom dňa
16. 3. 2012, bolo schválených 8 uznesení, všetky sú schvaľovacieho charakteru.
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K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF, zopakoval dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia AS TF a uviedol
základné informácie vo veci prerokovávanej problematiky:
V súvislosti s pracovnými zmluvami vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým
titulom „docent“ a „profesor“ uviedol, že vedenie SPU prijalo uznesenie (v prílohe), z ktorého
vyplýva, že pracovné pomery zamestnancov uzatvorené do 1. 4. 2002 sú považované za
pracovné pomery na dobu neurčitú.
Návrh systemizácie pracovných miest a spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných
miest sa pripravuje na SPU a bude predložený na rokovanie AS SPU; z neho by mal
vyplynúť počet funkčných miest docentov, profesorov a ostatných zamestnancov zaradených
na fakulte.
Obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním
(§ 77, ods. (1) Zákona o VŠ), pričom je potrebné zvážiť viaceré okolnosti, ktoré momentálne
nie sú známe, a to:






aký bude spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest,
aké budú kritériá na obsadzovanie funkčných miest,
aké budú pravidlá akreditácie,
či a aké bude vekové obmedzenie garantov študijných programov,
či a ako budú vekovo obmedzené pracovné pomery vysokoškolských učiteľov.

Riziká súčasného rozhodovania sú najmä v prípade tých docentov a profesorov, ktorí
v zmysle platnej legislatívy nemôžu garantovať študijné programy (dovŕšili, resp. v budúcom
roku dovŕšia vek 65 rokov) a po úspešnom výberovom konaní získajú právo na pracovnú
zmluvu a zaradenie na funkčné miesto docenta alebo profesora na dobu určitú do
dosiahnutia veku 70 rokov. Môže sa stať, že fakulta nebude mať možnosť obsadiť do funkcií
docentov a profesorov ďalších učiteľov, a to aj v prípade, že by boli kvalitnejší a lepší
z hľadiska akreditácie fakulty.
Dekan TF deklaroval úsilie o dosiahnutie úspešnej akreditácii a dlhodobej perspektívy
rozvoja TF, preto ho zaujíma stanovisko AS TF k prerokovávanej problematike.
Diskusia:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: v súčasnosti je legislatíva taká aká je, nejaké
rozhodnutie musí byť prijaté. Upozornila, že nie je v pôsobnosti AS TF posudzovať kvalitu
docentov a profesorov, to je záležitosť výberovej komisie a stanovených kritérií. Vyjadrila
názor, že výberové konania by mali byť vypísané pre zainteresovaných zamestnancov,
nemali by byť formálne.
Ing. Jablonický: na TF existuje systém hodnotenia výkonov pedagogických pracovníkov,
prečo by nemohol byť použitý aj pri posudzovaní kvality docentov a profesorov?
Prof. Kročko, prodekan TF: na FVT v Prešove majú stanovené kritériá pre prijatie na funkčné
miesto docenta a profesora.
Doc. Hlaváčová: TF si nemôže dovoliť neponúknuť docentom a profesorom možnosť
zúčastniť sa výberového konania. Ak neplnia kritériá, nemusia prejsť výberovým konaním.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: môžeme síce apelovať na AS SPU, aby urýchlil
procesy súvisiace s určením počtu funkčných miest docentov a profesorov, avšak
legislatívna neistota ostáva v ďalších oblastiach (najmä v oblasti akreditácie), sú avizované
zmeny Zákona o VŠ, nevieme aké.
Ing. Žitňák: každý, kto splní podmienky, musí mať šancu ísť ďalej, také je stanovisko
odborov.
Doc. Korenko: súhlasím s predrečníkmi.
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Ing. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU: kladne hodnotím komunikáciu problémov
s dotknutými osobami, ale aj v rámci akademickej obce.
Doc. Kučera: počet publikácií nie je mierou kvality, ide o nesystémový prvok v hodnotení.
Prof. Hrubý: aké je ekonomické hľadisko ďalšieho pôsobenia uvedených docentov
a profesorov?
Prof. Tkáč, dekan TF: z ekonomickej stránky to nie je zásadný problém.
Ing. Mikuš: je potrebné zabezpečiť, aby dotknutí kolegovia boli dostatočne motivovaní na
podávanie adekvátnych výkonov; je potrebné aby sa vytvárali vedecké školy na fakulte, aby
sa vychovávali mladí docenti, profesori a aby sa vytvárali vedecké kolektívy so zahraničnou
reputáciou a dostatočným materiálovo-technologickým zabezpečením.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie príspevky do diskusie neboli prednesené, predsedníčka
AS TF dala hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Uznesenie 2/4/12:
AS TF SPU v Nitre vyjadruje podporné stanovisko k uplatňovaniu takého spôsobu
obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov a ďalších zamestnancov
fakulty, pri ktorom sa bude brať do úvahy hodnotenie výkonov, ktoré sú podmienkou
úspešnej akreditácie TF SPU v Nitre.

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

Na záver predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za
konštruktívny prístup k rokovaniu a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 9. 5. 2012
Zapísali:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš
tajomník AS TF SPU v Nitre
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RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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