Zápisnica č. 6/2011 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 14. 9. 2011 o 1000 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na
TF SPU v Nitre na akademický rok 2012/13
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
4. Návrh na vymenovanie prodekana TF na funkčné obdobie r. 2011–2015
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
5. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Privítala všetkých prítomných členov AS TF, ako aj prodekanov TF a členov AS SPU.
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.
Uznesenie 1/6/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu 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:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF:
Uznesenia 1-6/5/11 z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 20. 6. 2011 boli
schvaľovacieho charakteru, uznesenie 7/5/11 je v štádiu riešenia, čas plnenia zatiaľ
neuplynul.
K bodu 3:
Prodekan TF doc. Gálik predstavil návrh podmienok prijímania uchádzačov o štúdium a
návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2012/13.
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Zdôraznil, že pri návrhu počtu prijímaných študentov sa bralo do úvahy kritérium KZU-6.
Zároveň upozornil na zmeny v texte predkladaného materiálu.
Diskusia:
•

Ing. Jablonický: na niektorých SŠ sa študuje fyzika iba v 1. ročníku. Navrhol, aby sa
pri prijímaní bral do úvahy príbuzný prírodovedný alebo technický predmet súvisiaci
so študijným programom.

•

Doc. Hlaváčová: ak študent absolvoval fyziku, hoci len v jednom roku štúdia, mala by
sa brať do úvahy.

•

RNDr. Vozárová: navrhla zmenu znenia príslušnej časti článku nasledovne “ak
záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v
príslušných rokoch zoberie sa do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický
predmet, alebo informatika“ (viď príloha). Zároveň upozornila na to, že predpokladaný
počet prijatých študentov je vyšší než umožňuje kritérium KZU-6.

•

Doc. Hlaváčová: predpokladaný počet prijatých študentov je vždy vyšší, pretože nie
všetci prijatí študenti sa zapíšu na štúdium. Plnenie KZU-6 sa kontroluje z počtu
zapísaných študentov, nie prijatých. Dlhodobo je počet prijatých študentov, ktorí
nenastúpia na štúdium cca 100.

•

Prof. Tkáč, dekan TF: keby sme nastavili počet prijatých študentov na KZU-6 a potom
100 študentov by neprišlo, tak by to znamenalo značný deficit vo financovaní; KZU-6
si dôsledne strážime.

•

Prof. Gaduš: nemalo by sa schváliť uznávanie výsledkov z iných predmetov ako
matematika a fyzika pri prijímaní na štúdium, slabé vedomosti vo fyzike sa prejavia
v iných predmetoch; ak uchádzač neabsolvuje počas stredoškolského štúdia fyziku,
mal by vykonať prijímaciu skúšku.

•

RNDr. Vozárová: ako vedúca Katedry fyziky s pripomienkou súhlasím, avšak
v konkurenčnom prostredí s inými podobne zameranými fakultami by sme sa
zavedením prijímacích skúšok značne znevýhodnili. Zlepšenie úrovne vedomostí z
fyziky je nutné a budeme sa tým zaoberať.

•

Prof. Tkáč, dekan TF: zavedenie prijímacích skúšok by bolo kontraproduktívne,
pretože žiadna technicky zameraná fakulta v SR nemá prijímacie skúšky. Spôsobilo
by to pokles záujmu o štúdium, to si nemôžeme dovoliť.

•

Ing. Lendelová: návrh prof. Gaduša je v súčasných podmienkach neprijateľný najmä
z hľadiska metodiky rozpočtu.

Uznesenie 2/6/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh
počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre na akademický rok 2012/13 s
pripomienkami.
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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K bodu 4:
Dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. predniesol a podrobne zdôvodnil návrh na
vymenovanie prof. Ing. Ladislava Nozdrovického PhD. za prodekana TF na štvorročné
funkčné obdobie r. 2011 – 2015, zároveň informoval členov AS TF o oblasti pôsobenia
navrhovaného prodekana zahŕňajúcej najmä zahraničné vzťahy a rozvoj fakulty, pričom
ostatným prodekanom sa v tomto zmysle upraví pracovná náplň.
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová pred hlasovaním pripomenula dotknuté paragrafy,
resp. články platnej legislatívy, konkrétne, že akademický senát schvaľuje v zmysle § 27 ods.
(1) písm. c) zákona o VŠ, návrh dekana na vymenovanie prodekanov, ďalej v zmysle § 28
ods. (8) zákona o VŠ dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani, v zmysle čl. 11
ods. (13) Štatútu TF pôsobnosť prodekanov určuje dekan fakulty a v zmysle čl. 6 ods. (2)
Organizačného poriadku TF pracovnú náplň a počet prodekanov stanovuje dekan.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba prodekana TF SPU v Nitre uskutočnila
tajným hlasovaním. Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí a schválení: doc. Hlaváčová,
doc. Kučera.
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

Diskusia:
Doc. Angelovič: vyjadril podporu prof. Nozdrovickému.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF, RNDr. Vozárová dala hlasovať o predloženom návrhu na vymenovanie prodekana TF na
funkčné obdobie r. 2011–2015. Hlasovanie o návrhu bolo v zmysle čl. 16 ods. (8) písm. b)
Rokovacieho poriadku AS TF tajné.
Hlasovanie o návrhu na vymenovanie prof. Ing. Ladislava Nozdrovického, PhD. za
prodekana TF:
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

12

Počet platných hlasov:

12

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Uznesenie 3/6/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na vymenovanie za prodekana TF SPU v Nitre na
funkčné obdobie r. 2011–2015 prof. Ing. Ladislava Nozdrovického, PhD.
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K bodu 5:
•

Prof. Tkáč, dekan TF: vyjadril sa k prijímaniu študentov – počet záujemcov o štúdium
nám umožnil vybrať si lepších študentov; vyjadril nespokojnosť s možnosťou
prenášania veľkého počtu kreditov medzi ročníkmi (12) – poukázal na potrebu
aktualizácie Študijného poriadku; pripomenul, že hodnotenie výkonov pedagogických
pracovníkov by malo byť motivujúce k plneniu zásadných úloh z hľadiska akreditácie
aj rozpočtu fakulty; informoval o príprave študijného programu v anglickom jazyku
„Biosystémové inžinierstvo“ a o ďalšom aktuálnom dianí na TF a SPU.

•

Ing. Kosiba, podpredseda AS TF: uviedol, že včasnejšie vykonanie skúšok najmä
v letnom semestri by umožnilo skrátenie skúšobného obdobia; upozornil na to, že
zápočtové písomky predstavujú najväčšiu prekážku účasti študentov na skúškach,
preto si študenti prenášajú predmety, pričom neboli ani raz na skúške.

•

K podmienkam zápočtu diskutovali: Ing. Žarnovský, doc. Hlaváčová, doc. Kučera.

•

RNDr. Vozárová: body zo zápočtových písomiek sa započítavajú do hodnotenia na
skúške (40 bodov za semester, 60 bodov na skúške), pre nás je záväzný Študijný
poriadok SPU, môžeme zvážiť, či chceme vlastný, v každom prípade musíme
rešpektovať zásady ECTS.

Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za pozornosť,
pripomienky a konštruktívny prístup k rokovaniu a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, 14. 9. 2011
Zapísali:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Ing. Rastislav Mikuš
tajomník AS TF SPU v Nitre

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