Zápisnica č. 3/2012 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 16. 3. 2012 o 1000 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ivan Beláň, počas rokovania odišli Ing. Ján Kosiba, Ing. Michal Valach
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2012
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
4. Návrh študijných programov
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
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. 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 dala hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Uznesenie 1/3/12:
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, ktoré sa konalo dňa
13. 2. 2012, boli schválené 4 uznesenia. Všetky uznesenia boli splnené.
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K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol základné tézy predloženého Návrhu rozdelenia rozpočtovej
dotácie na rok 2012 (návrh je uvedený v prílohe zápisnice). Stručne charakterizoval základné
tézy predloženého návrhu a postup jeho prípravy. Konštatoval, že predložený návrh je pre
TF priaznivý a obsahuje navýšenie rozpočtovej dotácie oproti roku 2011. Tým sa vytvorí
priestor pre finančné ohodnotenie zamestnancov TF za ich výkony v predchádzajúcom roku.
Rozdelenie odmien nepedagogických zamestnancov bude na posúdení vedení jednotlivých
katedier. Odmeny pedagogických zamestnancov budú stanovené na základe interného
hodnotenia výkonov za roky 2011-2012.
Zdôraznil, že oproti predchádzajúcemu obdobiu nastala zmena vo financovaní doktorandov,
na štúdium ktorých bola zrušená účelová dotácia. Preto budú financovaní z neúčelovej
dotácie. Z uvedeného dôvodu je vytvorená rezerva v rozpočte na štipendiá doktorandov
začínajúcich štúdium v nasledujúcom akademickom roku aj pre rok 2013.
Diskusia:
Ing. Lukáč, predseda ekonomickej komisie AS TF: komisia sa podrobne venovala analýze
predloženého návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie. Pri finančnom hodnotení
pedagogických zamestnancov navrhla stanovenie finančnej hodnoty jedného bodu interného
hodnotenia výkonov. Ekonomická komisia AS TF odporúča schváliť predložený návrh.
Ing. Lendelová, členka AS SPU: využitie interného hodnotenia výkonov pedagogických
zamestnancov považuje za krok správnym smerom. Kriticky sa však vyjadrila k prideleniu
odmien zamestnancom, ktorí majú nízke výkony. Títo zamestnanci sú dotovaní tými, ktorí
mali nadštandardné výkony. Zdôraznila, že univerzita a teda aj fakulta sú financované za
konkrétne výkony. Zamestnanci, ktorí nepublikovali a nedosahujú zvolenú prahovú hodnotu
výkonov by nemali dostať odmeny.
Prof. Tkáč, dekan TF: pridelenie odmien všetkým zamestnancom na základe získaných
bodov by malo byť motivujúce pre zvýšenie výkonov v nasledujúcom období.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: ide o gesto zo strany dekana TF, ktoré by malo
týchto zamestnancov motivovať k lepším výkonom, budúcnosť ukáže, či to bude mať
motivujúci účinok.
Ing. Žitňák: navrhnutý model je v poriadku. V hodnotení výkonov sme iba na začiatku,
systém je potrebné vyladiť.
RNDr. Hlaváčová: na aký počet doktorandov sú rezervované finančné prostriedky?
Prof. Tkáč, dekan TF: na 10 doktorandov.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: vytvorenie rezervy pre štipendiá doktorandov aj na
celý rok 2013 je dôležité z toho dôvodu, že nevieme aký bude rozpočet nasledujúci rok.
Skutočnosť, že fakulta bude financovať štipendiá interným doktorandom by mala byť
motivujúca pre to, aby boli na štúdium prijatí iba najschopnejší študenti, od ktorých sa dajú
očakávať výkony potrebné pre úspešnú akreditáciu. Zároveň navrhla presunúť položku
štipendií interných doktorandov z 07711 do položky 0771201 – tak ako je to uvedené aj
v ministerskej metodike.
Prof. Tkáč, dekan TF: pripomienka je akceptovaná.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
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Uznesenie 2/3/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2012
jednomyseľne, s pripomienkou.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 4:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol dôvody predkladania návrhov študijných programov na
prerokovanie do AS TF. Sú to dva študijné programy pre bakalárske štúdium na
reakreditáciu z dôvodu veku garanta a jeden nový študijný program pre inžinierske štúdium.
Zdôraznil, že v dnešnej dobe je potrebné klásť zvýšený dôraz na kvalitu a previazanosť
študijných programov. Ide hlavne o previazanosť medzi bakalárskym a inžinierskym
stupňom. Zároveň upozornil, že je potrebné v budúcnosti jasne vymedziť kompetencie
gestorov študijných programov a pedagogickej komisie pri príprave študijných programov.
Vyzval doc. Gálika prodekana pre štúdium, aby predložil TF návrhy jednotlivých študijných
programov na vyjadrenie.
Doc. Gálik, prodekan TF a predseda pedagogickej komisie TF: predložil na vyjadrenie tri
študijné programy v študijnom odbore Výrobná technika. Dva študijné programy pre
bakalárske štúdium (Výrobná technika - garant doc. Opáth, Informačné a riadiace systémy
vo výrobnej technike – garant doc. Palková) a jeden študijný program pre inžinierske štúdium
(Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike – garant prof. Hrubý).
Uviedol pripomienky k predloženým návrhom, ktoré boli prerokované na zasadnutí
pedagogickej komisie TF dňa 9. 3. 2012 (zápisnica je uvedená v prílohe). Väčšina
predložených pripomienok bola akceptovaná a zapracovaná do predložených návrhov.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: otvorila diskusiu k jednotlivým návrhom.
Študijný program pre bakalárske štúdium Výrobná technika
Diskusia:
Doc. Angelovič, predseda pedagogickej komisie AS TF: komisia podrobne analyzovala
predložený návrh študijného programu. V záhlaví návrhu chýbajú základné údaje o študijnom
programe. V povinne voliteľných predmetoch je pre všetky semestre iba jeden predmet, tzn.
že študent nemá na výber.
Doc. Hlaváčová: súčet kreditov za celé štúdium je 181, to by nemalo byť.
Doc. Opáth, garant študijného programu: vzhľadom na obmedzenú dobu akreditácie (1 rok)
navrhuje nič nemeniť.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
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Uznesenie 3/3/12:
AS TF SPU v Nitre odporúča študijný program Výrobná technika pre bakalárske
štúdium na schválenie Vedeckej rade TF SPU v Nitre, s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

11

Počet hlasov proti návrhu:

1

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

2

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: otvorila diskusiu k jednotlivým návrhom.
Študijný program pre bakalárske štúdium Informačné a riadiace systémy vo výrobnej
technike
Diskusia:
Doc. Angelovič, predseda pedagogickej komisie AS TF: komisia podrobne analyzovala
predložený návrh študijného programu. V záhlaví návrhu chýbajú základné údaje o študijnom
programe. Predmety štátnej skúšky nemajú jasnú väzbu na predmety počas štúdia. Nie je
dodržaná nadväznosť predmetov, napr. Teoretické základy technických disciplín –
Matematika, Výrobné systémy 1 - Výrobné systémy 2.
Doc. Palková, garant študijného programu: štátnicové predmety sú kombináciou viacerých
predmetov vyučovaných počas štúdia. K pripomienke k nadväznosti predmetov: uvedené
predmety nemajú stanovené prerekvizity, preto je možné ich paralelné štúdium.
Prof. Kročko, prodekan TF: kto bude skúšať štátnicové predmety, keďže sú kombináciou
viacerých predmetov? To môže byť problém. Zo zoznamu predmetov vyplýva, že v študijnom
programe ide o zameranie na výrobnú techniku pre poľnohospodárstvo. Bolo by vhodné
rozšíriť záber aj na iné oblasti.
Doc. Palková, garant študijného programu: skúšanie súhrnných štátnicových predmetov nie
je problém, pretože sú kombináciou príbuzných predmetov. Širší záber výrobnej techniky nie
je potrebný, pretože ide iba o princípy vo výrobnej technike, ktoré sú aplikovateľné v širšom
rozsahu nie iba v poľnohospodárstve.
Doc. Kučera: v predloženom návrhu študijného programu nie je ukončená logická následnosť
predmetov predmetom z jadra študijného programu (Konštrukčné prvky strojov), ktorým by
bola zabezpečená komplexnosť získaných vedomostí a zručností. Tým sa stráca logika
výučby predchádzajúcich predmetov, v ktorých študenti získavajú vedomosti potrebné pre
absolvovanie daného predmetu. Vzhľadom na to, že ide o jeden zo základných predmetov
v danom študijnom programe, bolo by vhodné ho do štruktúry predmetov zaradiť.
RNDr. Vozárová: je zrejmé, že do komplexnej akreditácie (jún 2014) bude nutné robiť viaceré
zásadné zmeny v študijných programoch, tak ako to bolo spomenuté v úvode, preto pre
zachovanie kontinuity bežiacich programov navrhla odporučiť program na schválenie
s pripomienkami, ostatné je na rozhodnutí Vedeckej rady.
V priebehu prerokovávania tohto bodu z rokovania odišli Ing. Ján Kosiba a Ing. Michal
Valach.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
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Uznesenie 4/3/12:
AS TF SPU v Nitre odporúča študijný program Informačné a riadiace systémy vo
výrobnej technike pre bakalárske štúdium na schválenie Vedeckej rade TF SPU v
Nitre, s pripomienkami.
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

Študijný program pre inžinierske štúdium Informačné a riadiace systémy vo výrobnej
technike
Diskusia:
Doc. Angelovič, predseda pedagogickej komisie AS TF: komisia podrobne analyzovala
predložený návrh študijného programu. V záhlaví návrhu chýbajú základné údaje o študijnom
programe. V jadre je uvedený predmet Semestrálny projekt, ktorý však v zozname
predmetov chýba. . Predmet Seminár k DP musí byť aj v zimnom aj v letnom semestri.
Prof. Hrubý, garant študijného programu: semestrálny projekt je súčasťou viacerých
predmetov.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 5/3/12:
AS TF SPU v Nitre odporúča študijný program Informačné a riadiace systémy vo
výrobnej technike pre inžinierske štúdium na schválenie Vedeckej rade TF SPU v
Nitre, s pripomienkami.
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 Rôzne:
Vyjadrenie k zriadeniu Útvaru transferu inovatívnych technológií TF SPU v Nitre
Prof. Tkáč, dekan TF: predložil AS TF na prerokovanie a schválenie návrh štatútu Útvaru
transferu inovatívnych technológií TF SPU v Nitre. Zároveň uviedol okolnosti a dôvody
predloženia daného návrhu. Požiadal prof. Nozdrovického, prodekana TF, o doplnenie
základných informácií.
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Prof. Nozdrovický, prodekan TF: vysvetlil, že vznik nového pracoviska TF je spojený
s riešením projektu zo štrukturálnych fondov EÚ na Katedre strojov a výrobných systémov
a je výstupom jednej z jeho aktivít. Stručne sformuloval základné princípy a skomentoval
hlavné časti predloženého návrhu štatútu.
Diskusia:
Prof. Hrubý, predseda komisie pre rozvoj AS TF: Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala
uvedeným návrhom. Vytvorenie Útvaru transferu inovatívnych technológií súvisí s realizáciou
špecifického cieľa „Aktivity 3.1 Vytvorenie útvaru transferu inovatívnych technológií“ projektu
„Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti produkčného agrosystému – ITEPAg“, ktorý je riešený na Katedre strojov
a výrobných systémov. Pretože ide o zmluvný záväzok TF a vytvorenie útvaru nebude
vyžadovať finančné prostriedky z rozpočtu TF, komisia navrhuje návrh štatútu Útvaru
transferu inovatívnych technológií TF SPU v Nitre schváliť. Komisia nemá k návrhu žiadne
pripomienky.
Prof. Tkáč, dekan TF: na TF chýba smernica pre podávania projektov, ktorá by zabezpečila,
že projekty budú podávané v súlade so stratégiou rozvoja TF. Na zabezpečenie
koordinovanosti pri podávaní projektov vznikne koordinačné centrum pre podávanie
projektov, ktorého vytvorením je poverený prof. Nozdrovický.
Ing. Lukáč: V čl. 1 ods. 2 „zriaďuje“ je potrebné zmeniť na „schvaľuje“
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 6/3/12:
AS TF SPU v Nitre vyjadruje súhlasné stanovisko k zriadeniu Útvaru transferu
inovatívnych technológií TF SPU v Nitre jednomyseľne, 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

Uznesenie 7/3/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Štatút Útvaru transferu inovatívnych technológií TF SPU
v Nitre jednomyseľne, s pripomienkou.
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
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Návrh na zmeny v Organizačnom poriadku TF SPU v Nitre
Prof. Tkáč, dekan TF: navrhol zmeny v Organizačnom poriadku TF, ktoré umožnia
zjednodušiť proces vymenovávania vedúcich pracovníkov pracovísk TF.
Ide o čl. 10 ods. 3, v ktorom navrhol nové znenie „Vedúceho CVOZE menuje dekan fakulty
na základe výberového konania. Funkčné obdobie vedúceho CVOZE je najviac štyri roky.“
Ďalej čl. 12, ods. 5, v ktorom navrhol nové znenie „Vedúceho ODVS menuje dekan fakulty na
základe výberového konania. Funkčné obdobie vedúceho ODVS je najviac štyri roky.“
Okrem toho navrhol zrušiť čl. 11, pretože Multimediálne centrum TF ako pracovisko TF už
neexistuje. Po zrušení čl. 11 navrhol následné články Organizačného poriadku prečíslovať,
aby bolo zachované ich poradie.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 8/3/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje zmeny v Organizačnom poriadku TF SPU v Nitre podľa
uvedeného návrhu jednomyseľne, 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

Ostatné
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o navrhovaných zmenách v kritériách pre habilitačné
a inauguračné konania.
Prof. Kročko, prodekan TF: v reakcii na predrečníka upozornil, aby neboli uvedené kritériá
nastavené veľmi prísne, je potrebné porovnať ich s kritériami príbuzne zameraných fakúlt
porovnateľných s TF.
Doc. Kučera: upozornil na nepomer pri hodnotení oponentských posudkov monografií (10
bodov) a oponentských posudkov článkov do karentovaných časopisov (50 bodov), príp.
nekarentovaných časopisov (25 bodov) v Internom hodnotení výkonov pedagogických
zamestnancov TF. Vzhľadom na pomer rozsahov uvedených publikácií je bodové
hodnotenie neadekvátne.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že zmenami v internom hodnotení sa AS
bude zaoberať na niektorom z ďalších zasadnutí a oznámila výsledky korešpondenčného
hlasovania o zmene bodového hodnotenia za vedenie záverečných prác v Internom
hodnotení výkonov pedagogických zamestnancov TF. Zápisnica je uvedená v prílohe.
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 16. 3. 2012
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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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