Zápisnica č. 2/2012 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 13. 2. 2012 o 1300 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ivan Beláň
Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na úpravu hodnotenia a vykonávací predpis k Internému hodnoteniu výkonov
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov TF SPU v Nitre za rok 2011
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
4. Návrh termínu a programu zasadnutia AO TF SPU v Nitre
Predkladá: RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS 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 1/2/12:
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. 1. 2012 bolo schválených 5 uznesení. Uznesenia č. 1 – 4/1/2012 sú splnené. Uznesenie
č. 5/1/2012 odporúčalo dekanovi TF rokovať s rektorom SPU o garanciách na
spolufinancovanie projektu vo výzve 1.1 „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry
výskumu na vývoja“ OPVaV-2011/1.1/01-SORO (prof. Gaduš). O aktuálne informácie
o plnení tohto uznesenia poprosil prof. Tkáča, dekana TF.
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Prof. Tkáč, dekan TF: Na základe odporúčania AS TF bol p. rektor písomne (listom)
požiadaný o pomoc pri spolufinancovaní daného projektu. Na list reagoval p. rektor tak, že
na rokovaní kolégia rektora SPU bolo schválené uznesenie, podľa ktorého môžu fakulty
požiadať o pôžičku na spolufinancovanie projektov. Žiadateľom je dekan fakulty, ktorý je
zároveň zodpovedný za splatenie pôžičky. Následne bola sformulovaná odpoveď vo forme
listu prof. Gadušovi, predkladateľovi daného projektu, v ktorom bol informovaný
o podniknutých krokoch zo strany TF na vyriešenie problému spolufinancovania.
K bodu 3:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol hlavné zásady hodnotenia výkonov vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov TF. Pripomenul, že do aktuálneho hodnotenia boli zapracované
mnohé pripomienky, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho hodnotenia. Predložený návrh
predstavuje súbor aktivít s konkrétnym bodovým ohodnotením, ktoré je v súlade kritériami,
na základe ktorých je posudzovaná TF jednak pri delení rozpočtu a tiež pri akreditácii.
O konkrétnych zmenách a doplneniach oproti predchádzajúcim pravidlám informoval
doc. Pogran, prodekan TF.
Diskusia:
Prof. Hrubý: aké sú hodnoty referenčných úväzkov (tab. 9)?
Prof. Tkáč, dekan TF: v súčasnosti síce nie sú schválené referenčné normy pre pedagogické
úväzky, preto sa vychádzalo z referenčných úväzkov platných v minulosti, informáciu
o úväzkoch poskytoval IS Študent. Tieto referenčné úväzky používajú aj iné fakulty SPU,
preto je možné porovnávať úroveň zaťaženia pedagogických pracovníkov.
Doc. Hlaváčová: nie je možné dokladovať oponovanie (tab. 7), pretože väčšina
oponentských posudkov je anonymná. Mal by sa zverejňovať iba názov časopisu a podľa
toho prideľovať body. Navrhla vypustiť príslušnú formuláciu z vykonávacieho predpisu.
Ing. Lendelová, členka AS SPU: počíta sa s výučbou externých študentov?
Prof. Tkáč, dekan TF: berie sa do úvahy priama výučba bez rozdielu formy štúdia.
Doc. Angelovič: prednesenie príspevku na konferencii by malo byť ohodnotené viac, než iba
uverejnenie príspevku v zborníku. V hodnotení nie sú zahrnuté vyžiadané prednášky pre
prax.
Prof. Tkáč, dekan TF: navrhol doplniť tab. 4 o položku „vyžiadané prednášky pre prax“
s bodovým hodnotením 10.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla odstupňovanie dôležitosti pre organizovanie
podujatí (tab. 3), a to 5 bodov za každého účastníka zo SR a dvojnásobok bodov za
zahraničného účastníka. Na základe pripomienok upravila návrh na 2/4 body za
domáceho/zahraničného účastníka.
Medzi diskutujúcimi nebol jednotný názor na bodové ohodnotenie organizácie podujatia na
základe počtu účastníkov, preto dala hlasovať za návrh.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

9

Počet hlasov proti návrhu:

5

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

0
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Uznesenie 2/2/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje hodnotenie organizovania podujatí podľa počtu
aktívnych účastníkov.
Prof. Tkáč, dekan TF: navrhol, aby hodnotenie bolo pre vedecké podujatia bez obmedzenia
za všetkých účastníkov, ktorých príspevky sú uverejnené v zborníku a aktívne vystúpia na
podujatí. Pre odborné podujatia navrhol obmedzenie na maximálny počet bodov 120, pričom
hodnotení budú aktívni účastníci, príp. vystavovatelia.
Doc. Kučera: neprehľadné je hodnotenie spoluautorstva publikácii. Navrhol tiež zjednotiť
hodnotenie publikácii v kategóriách ACB a ACD.
Prof. Tkáč, dekan TF: pri návrhu sa vychádzalo z metodiky ministerstva školstva.
Ing. Jablonický: v hodnotení nie je zahrnutá inovácia obsahu predmetov.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: inovácia obsahu predmetov nie je natoľko náročná
ako tvorba úplne nového predmetu, navyše by sa dosť ťažko preukazovala, neustále
inovovať obsah predmetu by malo byť samozrejmosťou.
Ing. Mikuš: navrhol, aby sa v budúcnosti hodnotenie rozšírilo o zavedenie systému
samohodnotenia podľa modelu CAF 2006, ktoré si bude vyžadovať nemalé úsilie mnohých
pracovníkov TF.
RNDr. Vozárová navrhla doplniť v tab. 7 posudky v karentovaných časopisoch o časopisy
uvádzané v databázach Thomson, SCOPUS a pod.
Ing. Žarnovský, člen AS SPU: navrhol zvýšiť bodové hodnotenie posudkov bakalárskych
a diplomových prác na 5 bodov.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/2/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov
TF a výskumných pracovníkov TF SPU v Nitre za rok 2011“ jednomyseľne,
s pripomienkami.
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:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF zvoláva, v zmysle čl. 6, ods. 5 Štatútu TF, zasadnutie
akademickej obce TF , ktoré sa uskutoční dňa 3. 3. 2012 o 10.00 h v Kongresovom centre
SPU v ŠD A. Bernoláka. Zároveň oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia
akademickej obce TF (v prílohe).
Diskusia:
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Prof. Kročko, podekan TF: bolo by vhodné doplniť program o výročnú správu študentskej
časti AS TF a zabezpečiť účasť študentov na zasadnutí, pretože aj oni sú súčasťou
akademickej obce TF.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: skonštatovala, nie sú v programe uvedení
nedopatrením a doplnila návrh programu o Správu o činnosti Študentského parlamentu TF.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/2/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje termín zasadnutia na 13. 3. 2012 o 10.00 h
v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka a predložený návrh programu
zasadnutia 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 5:
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval prítomných, že rokovania o rozpočtoch fakúlt SPU sa chýlia
k záveru a vyjadril presvedčenie, že bude pre TF priaznivý a bude možné zabezpečiť všetky
úlohy fakulty v plnom rozsahu. Zároveň uviedol porovnanie publikačnej aktivity na fakultách
SPU a vyzval k zlepšeniu výkonov v publikačnej činnosti.
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za konštruktívny
prístup k rokovaniu a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 13. 2. 2012
Zapísal:
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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