Zápisnica č. 7/2011 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 9. 11. 2011 o 1300 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh výšky školného na akademický rok 2012/2013
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF, doc. Ing. Roman Gálik, PhD.,
prodekan TF, Ing. A. Jančušková, tajomníčka TF

4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF za zamestnaneckú časť AS
Predkladá: RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF

5. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF 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. 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 1/7/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

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 tri uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 14. 9. 2011 boli
schvaľovacieho charakteru a sú splnené.
K bodu 3:
Dekan TF, prof. Tkáč: Uviedol hlavné okolnosti, ktoré sprevádzali prípravu predkladaného
materiálu. V prvom rade vysvetlil dôvody zvyšovania školného v nasledujúcom akademickom
roku. Zavedenie školného v akademickom roku 2011/2012 nemalo žiadny negatívny vplyv na
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záujem uchádzačov o štúdium na TF. Záujem o štúdium sa dokonca zvýšil. Pri určovaní
výšky školného boli brané do úvahy okrem odhadu nákladov na externého študenta aj
vonkajšie vplyvy, najmä výška školného na iných fakultách technického zamerania.
Prodekan TF doc. Gálik: Predstavil návrh školného pre jednotlivé kategórie a stupne štúdia
(v prílohe), t.j. školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, školné pre externú formu
štúdia a školné pre cudzincov. V prvých dvoch kategóriách došlo k zvýšeniu školného
o 100,- € pre bakalársky a doktorandský stupeň, resp. o 50 € pre inžiniersky stupeň štúdia.
Školné pre cudzincov zostalo nezmenené.
Diskusia:
•

Doc. Hlaváčová: ak zvýšenie školného neovplyvní záujem o štúdium, je to v poriadku.
Je možné študentom v hmotnej núdzi školné odpustiť?

•

Prof. Tkáč, dekan TF: školné nie je možné odpustiť, iba pri nadštandardnej dĺžke
štúdia je možné školné v určitých medziach znížiť.

•

Doc. Korenko: nemohol by byť súčasťou školného balík študijnej literatúry (po
primeranom zvýšení školného)? Bola by to výhoda pre študentov.

•

Ing. Jančušková, tajomníčka TF: v tom prípade by bolo potrebné zvýšiť školné
o sumu na nákup študijnej literatúry, pretože TF by ju musela zakúpiť. Pri navýšení
školného sa však navýši aj odvod univerzite. To všetko by muselo byť zohľadnené.

•

Ing. Lendelová, členka AS SPU: vyjadrila podporu zvýšeniu školného, z dôvodu
neustáleho zvyšovania nákladov.

•

Ing. Kosiba, podpredseda AS TF: výška školného je stanovená primerane pre
možnosti študentov.

•

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: upozornila, že na základe Disciplinárneho
poriadku SPU (čl.3, ods.1), nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom
v stanovenom termíne je priestupok zakladajúci disciplinárne konanie. Výšku
školného je možné počas štúdia meniť smerom dole (v jednotlivých ročníkoch),
zmenu smerom nahor zákon neumožňuje.

•

Doc. Angelovič: nie je školné v rozpore s ústavou?

•

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: existuje nález ÚS SR, na základe ktorého
univerzity postupujú.

Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predloženému návrhu neboli prednesené, preto dala
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF za všetky tri kategórie školného hlasovať
naraz.
Uznesenie 2/7/11:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh výšky školného na akademický rok 2012/2013“
bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Zápisnica č. 7/2011 z mimoriadneho zasadnutia AS TF zo dňa 9. 11. 2011

2

K bodu 4:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že menovaním prof. Nozdrovického za
prodekana TF mu, podľa čl. 8, ods. 11 písm. b) Štatútu AS TF SPU v Nitre, zaniklo členstvo
v AS TF. Preto v súlade so Zásadami volieb do AS TF musí predseda AS TF vyhlásiť
doplňujúce voľby do AS TF. Tieto voľby musia byť, podľa čl. 3 ods. 1 Zásad volieb do AS TF
SPU v Nitre, vyhlásené najneskôr 21 dní pred prvým dňom volieb. V tomto zmysle predniesla
návrh uznesenia:
Uznesenie 3/7/11:
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová, PhD., vyhlasuje doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 7. 12. 2011 od 800 h
do 1500 h v zasadačke D-TF, pavilón MF, 1. poschodie.
Opakovanie volieb, v prípade neplatnosti v zmysle čl. 9, ods. 1 a 2 Zásad volieb do AS
TF, sa uskutoční dňa 14. 12. 2011 od 800 h do 1500 h v zasadačke D-TF, pavilón MF, 1.
poschodie.
Vzhľadom na to, že 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:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 5:
Prof. Tkáč, dekan TF: informoval o aktuálnom dianí na TF a SPU.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: oznámila, že v decembri sa uskutoční ostatné riadne
zasadnutie AS TF v roku 2011. Termín bude spresnený neskôr.
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za pozornosť,
pripomienky a konštruktívny prístup k rokovaniu a ukončila mimoriadne zasadnutie AS TF
SPU v Nitre.
V Nitre, 9. 11. 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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