Zápisnica č. 4/2011 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 28. 3. 2011 o 1300 h v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. – dostavil sa počas rokovania
Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Sľub člena AS TF
Voľba podpredsedu AS TF za študentskú časť AS TF
Voľba členov pracovných komisií AS TF
Návrh štruktúry pracovných miest na TF SPU v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

7. Podklady pre hodnotenie výkonov pedagogických zamestnancov TF SPU v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

8. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Privítala všetkých prítomných členov AS TF, dekana a prodekanov TF a členov AS SPU za
TF. 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.
Prof. Tkáč, dekan TF, navrhol vypustiť bod 6 Návrh štruktúry pracovných miest na TF SPU
v Nitre z rokovania, so zdôvodnením, že tento bod bude zaradený na iné zasadnutie AS TF.
Zmenený návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Sľub člena AS TF
Voľba podpredsedu AS TF za študentskú časť AS TF
Voľba členov pracovných komisií za študentskú časť AS TF
Podklady pre hodnotenie výkonov pedagogických zamestnancov TF SPU v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

7. Rôzne
Žiadne ďalšie doplnenia alebo zmeny programu neboli predložené, preto dala predsedníčka
AS TF za zmenený návrh programu zasadnutia hlasovať.
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Uznesenie 1/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje zmenený návrh programu riadneho 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:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 22. 2. 2011 boli
splnené.
K bodu 3:
O výsledkoch volieb do študentskej časti AS TF, ktoré sa uskutočnili dňa 8. 2. 2011,
informovala predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová. Na úvod skonštatovala, že voľby prebehli
v zmysle platných Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre. Kópia zápisnice z volieb do
študentskej časti AS TF je uvedená v prílohe.
Za zástupcov študentov v AS TF boli zvolení (v abecednom poradí):
1. Ivan Beláň
2. Ing. Martin Blaško
3. Ing. Ján Kosiba
4. Patrik Michlo
5. Ing. Michal Valach
Všetci novozvolení členovia AS TF SPU v Nitre za študentskú časť zložili sľub člena AS TF
a svojím podpisom potvrdili zloženie sľubu (v prílohe).
Uznesenie 2/4/11:
AS TF SPU v Nitre berie predložené výsledky volieb do študentskej časti AS TF SPU
v Nitre na vedomie, bez pripomienok.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF zároveň informovala o výsledkoch doplňujúcich
volieb do zamestnaneckej časti AS TF, ktoré sa uskutočnili dňa 22. 2. 2011. Taktiež
skonštatovala, že voľby prebehli v zmysle platných Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre.
Kópia zápisnice z volieb do zamestnaneckej časti AS TF je uvedená v prílohe.
Za členku zamestnaneckej časti AS TF bola zvolená doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Novozvolená členka AS TF SPU v Nitre za zamestnaneckú časť zložila sľub člena AS TF
a svojím podpisom potvrdila zloženie sľubu (v prílohe).
Uznesenie 3/4/11:
AS TF SPU v Nitre berie predložené výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej
časti AS TF SPU v Nitre na vedomie, bez pripomienok.
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K bodu 4:
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová vyzvala prítomných členov AS TF na predloženie
návrhov na podpredsedu AS TF SPU v Nitre za študentskú časť.
Ivan Beláň, člen študentskej časti AS TF navrhol za kandidáta na podpredsedu AS TF
Ing. Jána Kosibu. Iný návrh na podpredsedu AS TF za študentskú časť nebol predložený.
Ing. Kosiba prijal kandidatúru na podpredsedu AS TF.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba podpredsedu AS TF SPU v Nitre
uskutočnila tajným hlasovaním. Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí a schválení:
doc. Kučera a Ing. Jablonický.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet platných hlasov:

14

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

1

Uznesenie 4/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za podpredsedu AS TF SPU v Nitre Ing. Jána Kosibu.
K bodu 5:
RNDr. Vozárová uviedla návrhy na doplnenie členov pracovných komisií AS TF:
a) Ekonomická komisia
Návrh za študentskú časť: Ivan Beláň; iný návrh na člena Ekonomickej komisie za
študentskú časť nebol predložený.
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 5/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Ekonomickej komisie AS TF SPU v Nitre
Ivana Beláňa.
b) Komisia pre rozvoj:
Návrh za študentskú časť: Patrik Michlo; iný návrh na člena Komisie pre rozvoj za študentskú
časť nebol predložený.
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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 6/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Komisie pre rozvoj AS TF SPU v Nitre
Patrika Michla.
Návrh za zamestnaneckú časť: Ing. Rastislav Mikuš; iný návrh na člena Komisie pre rozvoj
za zamestnaneckú časť nebol predložený.
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 7/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Komisie pre rozvoj AS TF SPU v Nitre
Ing. Rastislava Mikuša.
c) Legislatívna komisia
Návrh za študentskú časť: Ing. Ján Kosiba; iný návrh na člena Legislatívnej komisie za
študentskú časť nebol predložený.
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 8/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Legislatívnej komisie AS TF SPU v Nitre
Ing. Jána Kosibu.
d) Pedagogická komisia
Návrh za študentskú časť: Ing. Martin Blaško; iný návrh na člena Pedagogickej komisie za
študentskú časť nebol predložený.
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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 9/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Pedagogickej komisie AS TF SPU v Nitre
Ing. Martina Blaška.
Návrh za zamestnaneckú časť: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová; iný návrh na člena
Pedagogickej komisie za zamestnaneckú časť nebol predložený.
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 10/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za členku Pedagogickej komisie AS TF SPU v Nitre
doc. RNDr. Zuzanu Hlaváčovú, CSc.
K bodu 6:
Prof. Tkáč, dekan TF, predložil členom AS TF materiál s pracovným názvom „Podklady pre
hodnotenie výkonov pedagogických zamestnancov TF SPU v Nitre“. V úvode zdôraznil, že
návrh kritérií bol v pripomienkovom konaní na jednotlivých pracoviskách TF, v KD a v AS TF.
Význam predloženého materiálu spočíva v získaní prehľadu a uvedomení si rezerv
v najdôležitejších činnostiach TF z hľadiska financovania TF a rovnako z hľadiska
akreditácie. Dôraz sa kladie na publikačnú činnosť, ale budú sa hodnotiť aj ostatné činnosti
nevyhnutné pre ďalšie fungovanie a rozvoj TF. Hodnotenie výkonov sa bude týkať všetkých
tvorivých zamestnancov TF, preto uviedol tiež zmenený názov materiálu: „Podklady pre
interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov TF (u
ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa)“.
Počas prerokovávania bodu 6 sa dostavil doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Diskusia:
• Prof. Kročko, prodekan TF: podporil predložený materiál a jeho aplikáciu, vyzval na
opatrnosť pri zmene kritérií, pretože až praktická aplikácia prinesie nové skúsenosti, na
základe ktorých bude možné vykonať zmeny kritérií;
• Ing. Lendelová, podpredsedníčka AS SPU a členka komisie SPU pre rozpočet
zdôvodnila bodové navýšenie v najviac hodnotených aktivitách (publikáciách a pod.)
• Prof. Hrubý: aké je hodnotiace obdobie?;
• Prof. Tkáč, dekan TF: hodnotiace obdobie je 2 roky;
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Doc. Hlaváčová: navrhla doplniť hodnotiace kritériá o koordinátorov ECTS
a zamestnancov, ktorí evidujú publikačnú činnosť na katedrách;
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: je to uvedené v kap. 10;
Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF: ocenil prácu vykonanú pri príprave
predloženého materiálu a zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu zamestnancov na
pracoviskách;
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: vyzdvihol dôležitosť vykonávacieho predpisu
a vysvetľovaniu na pracoviskách, aby všetci zainteresovaní zamestnanci pochopili
zámer aktivity vyplývajúcej z predloženého materiálu; zároveň sa spýtal, kto bude
kontrolovať pravdivosť údajov a upozornil na problém nerovnomernosti zaťaženia vo
výučbe a z toho vyplývajúce problémy jej hodnotenia;
Doc. Kučera: navrhol doplniť kritériá o členov dlhodobých komisií na TF a o gestorov
predmetov; zároveň navrhol prehodnotiť kritériá pre hodnotenie projektov, pretože bez
projektov nie sú publikácie;
Ing. Lukáč: aký bude výstup, bude niekde zverejnený?
Prof. Tkáč, dekan TF: zodpovednosť za pravdivé spracovanie podkladov je na vedúcich
jednotlivých pracovísk, kontrolu vykoná prodekan; ak to rozpočet dovolí, budú sa na
základe hodnotenia rozdeľovať odmeny;
Doc. Hlaváčová: upozornila na zohľadnenie podielov jednotlivých autorov pri
publikáciách (najmä medzikatedrových);
RNDr. Vozárová uviedla, že „Podklady pre interné hodnotenie výkonov...“ poskytnú
dekanovi informácie o aktivitách katedier aj jednotlivých zamestnancov a budú dôležitým
podkladom pre SWOT analýzu a pre vypracovanie dlhodobého zámeru;
Prof. Tkáč, dekan TF: zhrnul pripomienky a navrhol zmeny v bodovom hodnotení
niektorých výkonov.

Predsedníčka AS dala hlasovať o predloženom materiáli s navrhovanými zmenami, ktoré
vyplynuli z diskusie.
Uznesenie 11/4/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Podklady pre interné hodnotenie výkonov
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov TF (u ktorých sa vyžaduje
vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa)“ s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

15

Počet hlasov za návrh:

15

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 7:
a) Prof. Tkáč, dekan TF: vzhľadom na zmenu personálnej štruktúry Multimediálneho centra
TF SPU v Nitre, resp. preradenie zamestnancov na iné pracoviská, požiadal o vyjadrenie
AS TF k zrušeniu predmetného pracoviska.
Diskusia:
• Ing. Jablonický: čo bolo príčinou zrušenia daného pracoviska?
• Ing. Mikuš: ako bude zabezpečená prevádzka prednáškovej miestnosti CH z hľadiska
služieb prednášajúcim?
• Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF: ako bude zabezpečená prevádzka počítačovej
cvičebne v pavilóne ACH;
6

•

Prof. Tkáč, dekan TF: príčinou zrušenia pracoviska bola neopodstatnenosť jeho ďalšej
existencie vzhľadom na redukciu počtu zamestnancov; prevádzka počítačovej
cvičebne bude zabezpečená technickými zamestnancami TF a prevádzka
prednáškovej miestnosti CH bude riešená v rámci projektu SPU.

Uznesenie 12/4/11:
AS TF SPU v Nitre vyjadruje súhlasné stanovisko k návrhu dekana TF SPU v Nitre na
zrušenie Multimediálneho centra TF SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

15

Počet hlasov za návrh:

15

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

b) Prof. Kročko, prodekan TF: informoval o tom, že dňa 31. 3. 2011 sa konajú na SPU
„Kariérne dni“.
c) Ing. Žitňák, predseda FO OZ PŠaV: petícia za zlepšenie finančnej situácie TF bola
oficiálne odoslaná rektorovi SPU, predsedovi AS TF SPU a predsedovi UO OZ PŠaV
SPU.

Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým členom AS za pozornosť, ktorú
venovali prerokovávaným materiálom, za pripomienky aj za konštruktívny prístup k rokovaniu
a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 28. 3. 2011
Zapísal:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš
tajomník AS TF SPU v Nitre

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