Zápisnica č. 1/2012 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 13. 1. 2012 o 900 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

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

1. Otvorenie
2. Návrh na

výšku spoluúčasti TF pri financovaní projektov predkladaných
v rámci operačných programov „Vzdelávanie“ a Výskum a vývoj“ v roku 2012
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

K bodu 1:
Mimoriadne zasadnutie AS TF s jediným bodom rokovania otvorila predsedníčka AS TF SPU
v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala dekana TF, prodekanov TF, ako aj všetkých
prítomných členov AS TF a členov AS SPU. Uviedla, že mimoriadne zasadnutie AS TF bolo
zvolané na žiadosť dekana fakulty. Vzhľadom na to, že v zmysle § 27 Zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, akademický senát
schvaľuje návrh rozpočtu a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
požiadal dekan TF schválenie výšky spoluúčasti TF v jednotlivých projektov podávaných
v rámci OPV a OPVaV.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu
mimoriadneho 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.
Uznesenie 1/1/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
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 2:
Prof. Tkáč, dekan TF uviedol základné informácie o dôvodoch zvolania AS TF: Boli
zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
vzdelávania, ako aj vedy a výskumu na VŠ, ide o operačné programy „Vzdelávanie“
a „Výskum a vývoj“.
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V operačnom programe „Vzdelávanie“ má byť predložený celouniverzitný projekt vo výzve
1.2 „Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a slovenskej akadémie vied“ OPV-2011/1.2/03SORO, ktorého fakultným koordinátorom bude prodekan doc. Gálik, pričom na
spolufinancovaní sa budú podieľať jednotlivé fakulty.
V operačnom programe „Výskum a
projektoch.

vývoj“ má záujem TF o participovanie na dvoch

Jeden je vo výzve 5.1 „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu“ OPVaV-2011/5.1/04-SORO. Ide o celouniverzitný projekt so
spolufinancovaním na úrovni univerzity.
Druhý projekt je vo výzve 1.1 „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu na
vývoja“ OPVaV-2011/1.1/01-SORO. Pôvodne sa uvažovalo zapojenie všetkých fakúlt do
daného projektu, pričom vedúcim projektu na univerzitnej úrovni má byť prof. Golian z FBP.
Do projektu sa zapojili 3 fakulty, pričom pôvodne jeden projekt sa rozrástol na tri projekty pod
vedením doc. Rafaja, doc. Palkovej a prof. Gaduša.
Na projekt pod vedením prof. Gaduša je požiadavka na garantovanie 5 % spolufinancovania
zo strany TF. Vzhľadom na to, že rozpočet tohto projektu je 1 800 000 €, ide o spoluúčasť vo
výške 90 000 €. Preto sa, ako dekan TF, obracia na AS TF so žiadosťou o vyjadrenie
súhlasu so spolufinancovaním predmetného projektu, resp. ďalších projektov.
Diskusia:
Ing. Jančušková, tajomníčka AS TF: uviedla základné informácie o rozpočte TF na rok 2012,
pričom zdôraznila, že prevádzka TF je financovaná z viacerých zdrojov (dotácia MŠVVaŠ
a vlastné príjmy). Odhad predpokladaných príjmov na rok 2012 je 97 000 € a odhad
predpokladaných výdavkov je 64 000 €, pričom je potrebné vytvoriť rezervu vo výške 15 %.
Odhadom má teda TF na rok 2012 k dispozícii 23 400 €.
Potreba spolufinancovania predložených projektov je na úrovni približne 65 500 € na rok
2011, pričom požiadavka na spolufinancovanie uvedených projektov je dvojnásobne vyššia,
vzhľadom na dvojročnú dobu riešenia. Z toho vyplýva, že na krytie projektov z rozpočtu TF
chýba viac než 40 000 €.
Doc. Gálik, prodekan TF: obhajoval podporu spolufinancovania projektu OPV-2011/1.2/03SORO s tým, že ide o projekt v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja SPU. Ide
o vytvorenie systému uznávania dvojitých diplomov s ČZU a vytvorenie študijného programu
v anglickom jazyku.
Prof. Gaduš: zdôraznil, že záruka spolufinancovania poskytne šancu zúčastniť sa súťaže. To
ešte neznamená, že projekt bude schválený. Ide o investičný projekt, pričom všetky
prostriedky zostanú vo forme moderného laboratórneho vybavenia na TF.
Prof. Tkáč, dekan TF: snaha vedenia TF je získať z projektov čo najviac. Ešte raz
pripomenul, že pôvodne bola dohoda dekanov o jednom projekte na úrovni SPU. Zrazu sú
projekty tri a sú požiadavky na spolufinancovanie všetkých troch projektov zo strany TF.
Financovanie všetkých troch projektov je nad rámec aktuálnych možností TF. V zmysle
zákona žiadam AS TF o vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu so spolufinancovaním
predložených projektov.
Prof. Kročko, prodekan TF: k dispozícii sú minimálne informácie o projekte, okrem názvu
nevieme o čo v projekte ide, aká organizácia sa podieľa na príprave, administratívnom
spracovaní, . Čo, ak predložené informácie zajtra nebudú platiť?
Ing. Žitňák: v prepočte na jedného zamestnanca ide o sumu 700 € pri podpore všetkých
troch projektov. Dokážeme zamestnancom vysvetliť, čo to pre nich prinesie?
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Prof. Nozdrovický, prodekan TF: musíme zvažovať, čo s stane, ak ... čo ak nebude dostatok
finančných prostriedkov na spolufinancovanie?
Prof. Tkáč, dekan TF: môžeme súhlasiť so spolufinancovaním projektov, keď vopred vieme,
že na to nemáme?
Ing. Lendelová, členka AS SPU: predbiehame udalosti. Ešte nie je schválený rozpočet SPU
na rok 2012. Nemôžeme všetky vlastné príjmy ako rezervu rozpočtu rozpustiť v projektoch.
Začali sme proces zvyšovania kvality práce zamestnancov TF cez hodnotenie výkonov, ktoré
musí byť transformované aj vo forme odmien. Vysvetlíme im, že v tomto roku nebudú
odmeny za ich úsilie? To by bolo demotivujúce.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predloženým návrhom na spolufinancovanie projektov
neboli prednesené, preto dala RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF hlasovať
za jednotlivé projekty individuálne:
Hlasovanie o spoluúčasti na projekte v rámci výzvy OPV-2011/1.2/03-SORO
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 2/1/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výzve 1.2 „Podpora
zlepšenia kvality vysokých škôl a slovenskej akadémie vied“ OPV-2011/1.2/03-SORO
(doc. Gálik), bez pripomienok.
Hlasovanie o spoluúčasti na projekte v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04-SORO
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

1

Uznesenie 3/1/12:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výzve 5.1 „Podpora
infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“
OPVaV-2011/5.1/04-SORO (doc. Rafaj, prof. Golian), bez pripomienok.
Hlasovanie o spoluúčasti na projekte v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
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Počet hlasov proti návrhu:

8

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

6

Uznesenie 4/1/12:
AS TF SPU v Nitre neschvaľuje spolufinancovanie projektu vo výzve 1.1 „Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu na vývoja“ OPVaV-2011/1.1/01-SORO
(prof. Gaduš).
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: navrhla, aby AS TF poveril dekana TF, prof. Tkáča
rokovaním 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)
s rektorom SPU.
Predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie 5/1/12:
Vzhľadom k tomu, že TF nemá dostatok finančných prostriedkov, aby sa mohla
zaviazať ku garantovaniu 5% spoluúčasti v navrhovanom projekte s názvom
Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu trvalo udržateľného
rozvoja zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy OPVaV, opatrenie 1.1 Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, AS TF SPU v Nitre odporúča
dekanovi TF rokovať s rektorom SPU o financovaní spoluúčasti na projekte na úrovni
univerzity ako oprávnenému žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok.
Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová
dala hlasovať za uznesenie:
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

Na záver rokovania mimoriadneho zasadnutia AS TF predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová
poďakovala všetkým prítomným za pozornosť, pripomienky a konštruktívny prístup a
ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 13. 1. 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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