Zápisnica č. 2/2011 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 1. 2. 2011 o 1300 h v zasadačke Dekanátu TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. R. Mikuš, M. Gráf
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o činnosti TF SPU v Nitre
Predkladá: Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., emeritný dekan TF
4. Návrh na vymenovanie prodekanov TF na funkčné obdobie 2011 – 2015
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre
Predkladá: RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
6. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala
všetkých prítomných členov AS TF, zvlášť privítala novovymenovaného dekana TF,
emeritného dekana a prodekanov TF, členov AS SPU a ďalších hostí. V zmysle čl. 11
Rokovacieho poriadku AS TF predložila návrh programu riadneho zasadnutia.
Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo ďalšie zmeny predloženého návrhu
programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neboli predložené, preto dala
predsedníčka AS TF za návrh programu zasadnutia hlasovať.
Uznesenie 1/2/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia 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

K bodu 2:
Prof. Ing. L. Nozdrovický, podpredseda AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 11. 1. 2011 boli
splnené.
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K bodu 3:
Vzhľadom na to, že Správa o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2010 referuje o činnosti TF
v pôsobnosti predchádzajúceho vedenia TF, správu predniesol Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír
Kročko, CSc., emeritný dekan.
Diskusia:
•

Doc. Angelovič mal pripomienku k forme skúšania počas štátnych skúšok. Tiež sa
zmienil o komisionálnom skúšaní uskutočňovanom vo výnimočných prípadoch na žiadosť
študentov.

•

Prof. Tkáč, dekan TF, konštatoval, že organizácia štátnych skúšok je v kompetencii
fakulty.

•

Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF ocenil úroveň spracovania Správy o činnosti TF
SPU v Nitre za rok 2010, ktorá zohľadňuje všetky stránky činnosti a pôsobenia fakulty a
objektívne hodnotí rozvoj fakulty v uplynulom období. Samotná správa môže slúžiť ako
veľmi dobrý východiskový materiál pre tvorbu koncepcie ďalšieho rozvoja fakulty.

•

Prof. Kročko sa vyjadril k problematike organizácie a forme štátnych skúšok a
konštatoval, že treba dbať o transparentnosť skúšania, je možné zvážiť ťahanie otázok a
obsahovo štátne skúšky viac orientovať na problematiku záverečnej práce, uviedol
príklady fakúlt kde to takto robia.

•

Doc. Hlaváčová sa vyjadrila k otázke komisionálneho skúšania a k problematike ťahania
či priameho zadávania otázok, oboje určujú vnútorné predpisy SPU (Študijný poriadok,
usmernenie rektora).

•

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF uviedla, že správa má byť a aj je informačnou
databázou pre SWOT analýzu a aktualizáciu dlhodobého zámeru; štátne skúšky sú zo
zákona podmienkou úspešného ukončenia štúdia i keď z hľadiska pravidiel ECTS je istý
rozpor v tom zmysle, že sa dva krát skúša ten istý predmet, možno to bude riešiť
pripravovaná novela zákona, oveľa viac pozornosti by sa malo venovať kvalite
a originalite záverečných prác, ktoré sa dostávajú pod verejnú kontrolu (crzp,
zverejňovanie prác na internete).

•

Prof. Kročko uviedol, že zverejňovanie obsahu záverečných prác na internete je
v mnohých prípadoch nevhodné, pretože mnohokrát sú v záverečných prácach uvádzané
poznatky a informácie získané vo firmách, ktoré môžu byť takýmto zverejnením
poškodené.

•

Ing. Jablonický podporil názor prof. Kročka a uviedol, že niektoré firmy sú ochotné
poskytnúť informácie do záverečných prác len v prípade, že študent sa zaviaže
poskytnuté informácie nezverejňovať.

•

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF uviedla, že predložená Správa o činnosti TF SPU
v Nitre za rok 2010 integruje údaje, ktoré boli schválené v rámci čiastkových správ.
Vzhľadom na to, že predložená správa neobsahuje konečné výstupné údaje
o hospodárení za rok 2010, ktoré budú doplnené, odporučila prednesenú správu schváliť
s pripomienkami.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF, RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/2/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2010
jednomyseľne, s pripomienkami.
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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 4:
Dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. predniesol a podrobne zdôvodnil návrh na
vymenovanie prodekanov TF na funkčné obdobie 2011 - 2015:


Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. – pre oblasť vzťahov s verejnosťou,



doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. – pre oblasť vedy a výskumu,



doc. Ing. Roman Gálik, PhD. – pre oblasť vzdelávania.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka
AS TF, RNDr. Vozárová dala hlasovať o predložených návrhoch na vymenovanie
prodekanov TF na funkčné obdobie 2011 – 2015. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch bolo,
v zmysle čl. 16 ods. (8) Rokovacieho poriadku AS TF, tajné.
Hlasovanie o návrhu na vymenovanie Dr.h.c. prof. Ing. Vladimíra Kročka, CSc. za
prodekana TF:
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

Hlasovanie o návrhu na vymenovanie doc. Ing. Štefana Pograna, CSc. za prodekana
TF:
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

Hlasovanie o návrhu na vymenovanie doc. Ing. Romana Gálika, PhD. za prodekana TF:
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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Uznesenie 4/2/11:
Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre schvaľuje návrh dekana Technickej
fakulty SPU v Nitre vymenovať za prodekanov TF SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing.
Vladimíra Kročka, CSc., doc. Ing. Štefana Pograna, CSc. a doc. Ing. Romana Gálika,
PhD.
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:
Predsedníčka AS TF, RNDr. Vozárová uviedla, že v súvislosti s vymenovaním
prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. za dekana TF SPU v Nitre, zaniklo prof. Tkáčovi členstvo
v AS, preto je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TF, z tohto
dôvodu predsedníčka AS TF navrhla uznesenie a dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie 5/2/11:
Predsedníčka AS TF RNDr. V. Vozárová, PhD. vyhlasuje doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 22. 2. 2011 od 800 h
do 1500 h v zasadačke D-TF, pavilón MF, 1. poschodie.
Opakovanie volieb, v prípade neplatnosti volieb (čl. 9, ods. 1 Zásad volieb do AS TF)
sa uskutoční dňa 1. 3. 2011 od 800 h do 1500 h v zasadačke D-TF, pavilón MF,
1. poschodie.
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

Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za účasť
a konštruktívny prístup k prerokovávaným bodom programu zasadnutia AS TF a ukončila
zasadnutie.
V Nitre, dňa 1. 2. 2011
Zapísal:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., podpredseda AS TF SPU v Nitre

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
podpredseda AS TF SPU v Nitre

RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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