Zápisnica č. 5/2011 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 20. 6. 2011 o 1400 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výročná správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2010
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

4. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2011
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

5. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF

6. Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF

7. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala
všetkých prítomných členov AS TF, p. dekana, prodekanov TF, p. tajomníčku a hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu
riadneho zasadnutia.
Na žiadosť prodekana TF SPU v Nitre doc. Gálika navrhla presunúť body 5 a 6 návrhu
programu pred bod 3.
Zmenený návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF

4. Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF

5. Výročná správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2010
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

6. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2011
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF

7. Rôzne
Zároveň vyzvala prítomných členov AS TF na predloženie návrhov na ďalšie zmeny alebo
doplnenia programu. Žiadne ďalšie návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu
programu neboli prednesené. Za predložený návrh dala hlasovať.
Uznesenie 1/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
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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 2:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 28. 3. 2011 boli
schvaľovacieho charakteru, preto možno konštatovať, že boli splnené.
K bodu 3:
Doc. Gálik, prodekan TF uviedol detailný popis „Vykonávacích predpisov TF SPU v Nitre ku
Študijnému poriadku SPU v Nitre“. Zameral sa najmä na odlišnosti od predchádzajúcej
úpravy.
Diskusia:
Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF:
• vyjadril súhlas s úpravou vymedzujúcou udeľovanie individuálnych študijných plánov.
Navrhol zváženie možnosti udeľovania individuálnych študijných plánov študentkám
na materskej dovolenke;
• navrhol doplniť, že sa jedná o vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia.
Doc. Hlaváčová: podporila predrečníka a navrhla rozšíriť možnosť schválenia individuálneho
študijného plánu aktívnym športovcom reprezentujúcim univerzitu alebo študentom, ktorí boli
na mobilite. Zároveň upozornila na prekrývanie termínov prijímacích pohovorov a štátnych
skúšok.
Doc. Gálik, prodekan TF:
• podľa informácií od p. prorektorky je jediným dôvodom pre udelenie individuálneho
študijného plánu zdravotné postihnutie; aktívni športovci môžu študovať v externej
forme štúdia;
• prekrývanie termínov prijímacích pohovorov a štátnych skúšok je zvládnuteľné;
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF:
• navrhla upraviť znenie čl. 2, ods. 6 nasledovne: Dekan môže študentovi so
zdravotným postihnutím a v odôvodnených prípadoch (gravidita, starostlivosť o dieťa)
na základe žiadosti určiť individuálny študijný plán, v ktorom mu upraví organizáciu a
rozsah výučby.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému
poriadku SPU v Nitre“ 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:
Doc. Gálik, prodekan TF oboznámil prítomných s návrhom zmien vo „Vnútorných predpisoch
TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok“.
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: navrhla v čl. 2, ods. 5b zmeniť slovo „prečítal“ za „predložil“.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych
skúšok“ 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

K bodu 5:
Prof. Tkáč, dekan TF predložil „Výročnú správu o hospodárení Technickej fakulty SPU
v Nitre za rok 2010“. Stručne uviedol základné tézy. O podrobný komentár správy požiadal
tajomníčku TF SPU v Nitre Ing. Jančuškovú, ktorá detailne vysvetlila jednotlivé časti výročnej
správy.
Diskusia:
Doc. Hlaváčová: boli zohľadnené úspechy študentov TF v zahraničí za rok 2010?
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: neboli.
Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF: ocenil úroveň spracovania predloženého materiálu;
správu považuje ju za dobrú platformu pre hospodárenie TF.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: taktiež ocenila obsahovú úplnosť a komplexnosť
správy; zdôraznila, že AS na základe úplných a presných podkladov môže zodpovedne
hlasovať o správe o hospodárení a o návrhu rozpočtu.

3

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok
2010“ 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 6:
Prof. Tkáč, dekan TF predložil „Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2011“. Stručne
uviedol základné tézy. O detailné uvedenie požiadal tajomníčku TF SPU v Nitre
Ing. Jančuškovú, ktorá podrobne charakterizovala jednotlivé časti a zámery predloženého
návrhu.
Diskusia:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: zdôraznila ambíciu predloženého návrhu na
vyrovnanie dlhu z minulého obdobia, čo považuje za nevyhnutné nielen z hľadiska
dôveryhodnosti fakulty ale aj z hľadiska požiadavky vyrovnaného hospodárenia TF
v nasledujúcom období.
Prof. Nozdrovický, podpredseda AS TF: podporil zámer vyrovnania dlhu z predchádzajúceho
obdobia.
Ing. Lendelová, členka AS SPU: taktiež zdôraznila myšlienku, že nie je možné rozmýšľať
inak ako o vyrovnaní dlhu, pretože v budúcnosti bude možné obhajovať záujmy TF iba
s čistým štítom.
Doc. Hlaváčová: keďže vedenie školy vyjadrilo názor, že schválené školné je nízke, vyslovila
otázku, či bude postačovať na pokrytie nákladov na štúdium externých študentov.
Prof. Tkáč, dekan TF: pri schvaľovaní výšky školného v AS sme vychádzali z toho, že
v súčasnosti prebieha súťaž o študenta, preto je potrebné myslieť strategicky, nižšie školné
na bakalárskom štúdiu by malo prilákať viac študentov. Ak sa ukáže, že je to potrebné, bude
možné rozhodnúť o prípadných zmenách vo výške školného.
Uznesenie 5/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2011“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet hlasov za návrh:

12

4

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 7:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že sa ukončuje spracovanie hodnotenia pedagogických
zamestnancov, ktoré prebehlo prostredníctvom „Podkladov pre interné hodnotenie výkonov
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie minimálne II. stupňa) TF za roky 2009 a 2010“ v predchádzajúcom období.
Apeloval na väčšiu zodpovednosť pri vyplňovaní dotazníkov. Určité nepresnosti mohli
vzniknúť aj rôznou interpretáciou niektorých častí dotazníka, preto požiadal prodekana TF
doc. Pograna o spresnenie výkladu sporných častí.
Doc. Pogran, prodekan TF: pri vyhodnocovaní dotazníkov boli identifikované tri
najproblematickejšie oblasti, ktoré si vyžadujú nasledovnú úpravu, resp. spresnenie:
a) uvádza sa podiel jednotlivých autorov na publikáciách hodnotených autorskými
hárkami (časť 1 v kolónkach kde sa uvádzajú AH),
b) vynecháva sa hodnotenie za získané finančné prostriedky z grantov (časť 6B),
c) započítavajú sa úväzky za akademické roky (2009/10 a 2010/11), nie za kalendárne
roky (časť 9).
Diskusia:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF: odstrániť nejednoznačnosti vo výklade jednotlivých bodov
hodnotenia by mal vykonávací predpis.
Doc. Hlaváčová:
• zdôraznila, že je potrebné jasne stanoviť, ktoré z vykazovaných úväzkov sa budú pri
hodnotení brať do úvahy, keďže IS nezapočítaval výučbu v skupinách s počtom
študentov menej ako 10 ;
• upozornila na vykazovanie publikácií a citácií v jednotlivých rokoch.
Prof. Tkáč, dekan TF: publikácie budú započítavané v roku, v ktorom boli zaregistrované
v SlPK , t.j. podľa roku vykazovania a citácie podľa roku ohlasu.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 6/5/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje predložené návrhy na úpravu „Podkladov pre interné
hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (u ktorých
sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa) TF za roky 2009 a 2010“
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
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Prof. Tkáč, dekan TF:
• informoval o tom, že za 1. polrok 2011 budú vyplatené zamestnancom odmeny;
• odmeny pedagogickým zamestnancom budú vyplatené podľa presne stanovených
kritérií, najmä na základe výsledkov hodnotenia výkonov;
• odmeny vedúcich pracovníkov budú určené na základe dosiahnutých výsledkov
katedier a počtu pedagogických pracovníkov katedier;
• pripravuje sa systemizácia pracovných miest na SPU; v zmysle zákona o VŠ
určovanie počtu a štruktúry pracovných miest je v samosprávnej pôsobnosti fakulty
v rozsahu určenom v Štatúte SPU ;
• uskutočnia sa výberové konania na funkčné miesta docentov a profesorov.
Ing. Lendelová, členka AS SPU:
• bol rozpracovaný návrh na internú metodiku rozdeľovania rozpočtovej dotácie na
budúci rok na základe bodového hodnotenia fakúlt SPU, práce na ňom sa však
zastavili a je návrh, aby sa rozpočtová dotácia rozdeľovala podľa ministerskej
metodiky
• navrhovaná štruktúra pracovných miest sa týka každého docenta a profesora, preto
sa každý musí zamyslieť nad tým, či spĺňa kritériá. Spĺňanie kritérií musí byť
podložené aj príslušnými výkonmi, ktoré potrebuje fakulta pre úspešnú akreditáciu.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: po ukončení hodnotenia za roky 2009 a 2010 sa
ukázalo, že je potrebné upraviť bodové hodnoty výkonov vo viacerých oblastiach činnosti,
preto odporučila na základe pripomienok z jednotlivých pracovísk pripraviť návrh na
novelizáciu „Podkladov pre interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov (u ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie minimálne II.
stupňa) TF za rok 2011“ a spracovať k nemu vykonávací predpis.
Uznesenie 7/5/11:
AS TF SPU v Nitre odporúča vedeniu TF pripraviť návrh „Podkladov pre interné
hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (u ktorých
sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa) TF za rok 2011“
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 konštruktívny
prístup k rokovaniu a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 20. 6. 2011
Zapísal:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš
tajomník AS TF SPU v Nitre

RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 6
predsedníčka AS TF SPU v Nitre

