Zápisnica č. 3/2010 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 15. 6. 2010 o 1000 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekani TF
4. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekani TF
5. Správa o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2009
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF
6. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF
7. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvoril predseda AS TF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., a v zmysle
čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložil návrh programu mimoriadneho
zasadnutia.
Na žiadosť dekana TF, prof. Kročka, navrhol vynechať body 5 a 6 z programu mimoriadneho
zasadnutia, pretože boli zistené závažné nedostatky v predložených materiáloch. Uvedené
materiály je potrebné prepracovať a doplniť. Zároveň vyzval prítomných na doplnenie alebo
ďalšie zmeny predloženého návrhu programu.
Žiadne doplnenie alebo zmena programu nebola predložená, preto predložil predseda AS TF
doc. Tkáč upravený návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekani TF
4. Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekani TF
5. Rôzne

Za pozmenený návrh programu zasadnutia dal hlasovať.
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Uznesenie 1/3/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje upravený návrh programu mimoriadneho 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:
RNDr. V. Vozárová, podpredsedníčka AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 31. 5. 2010 boli
splnené.
K bodu 3:
Predseda AS TF doc. Tkáč požiadal predkladateľov Vykonávacích predpisov TF SPU v Nitre
ku Študijnému poriadku SPU v Nitre o stručné predstavenie predkladaného materiálu.
Prodekanka TF doc. Hlaváčová sa vo svojom vystúpení sa zamerala na zmeny a doplnky
v predkladanom materiáli vyplývajúce z aktuálnych legislatívnych predpisov a požiadaviek.
Diskusia:


doc. Opáth:
-

spýtal sa, či môžu byť študenti skúšaní aj počas semestra? (čl. 1, bod 7);

-

navrhol vynechať slovo „príslušný“ (čl. 2, bod 2);

-

navrhol vynechať vetu „... ktorými je charakterizovaný profil absolventa študijného
programu.“ (čl. 2, bod 2);

-

navrhol vynechať vetu „ ... ktoré rozšíria odborné vedomosti a všeobecný rozhľad...“
(čl. 2, bod 2);

-

navrhol doplniť „povinné...“ (čl. 2, bod 3);

-

navrhol zmeniť existujúci text na „... zodpovedajú garant a jednotliví vyučujúci.“ (č. 2,
bod 5);

-

navrhol zmeniť v čl. 5, bod 11 termíny odovzdania záverečných prác na 31. 3.
príslušného kalendárneho roka;

-

navrhol zmeniť v čl. 5, bod 12 existujúci text „ spravidla 3. a 4. dekáda júna“ na „podľa
platného harmonogramu výučby“.



doc. Hlaváčová, prodekanka TF: reagovala na jednotlivé pripomienky a väčšinu z nich
akceptovala.



doc. Tkáč, predseda AS TF: požiadal prítomných členov študentskej časti AS TF
o vyjadrenie ku zmene termínu odovzdania záverečných prác.



študenti Kaplík, Kosiba vyjadrili názor, že súčasné riešenie je pre študentov vyhovujúce.
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RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: posunutie termínu odovzdávania záverečných
prác na skorší dátum má význam vtedy ak je spojené so zmenou študijného plánu v
zmysle redukcie predmetov v letnom semestri a so zmenou harmonogramu výučby,



doc. Hlaváčová, prodekanka TF: nemyslím si, že by posunutie termínu odovzdávania
záverečných prác zlepšilo situáciu v dochvíľnosti pri ich odovzdávaní. Navyše rozdelením
štúdia do dvoch stupňov sa skrátila doba na riešenie záverečných prác a aj tých zopár
týždňov by mohlo spôsobiť vážne problémy pri ich riešení a spracovaní,



doc. Tkáč, predseda AS TF: na niektorých fakultách je posledný semester skrátený, príp.
vôbec nie je kontaktná výučba, je možné ísť aj týmto smerom?



doc. Hlaváčová, prodekanka TF: zmena študijného plánu a harmonogramu výučby je
možná len pri reakreditácii jednotlivých študijných programov,



RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: sa spýtala, akou formou sa zverejňuje „obsah
skúšky“ (čl.2, bod 5), keďže obsah predmetu a obsah skúšky nemusí byť identický,



doc. Hlaváčová, prodekanka TF: za obsah predmetu a tiež za obsah skúšky a formu
zverejnenia zodpovedá garant predmetu,



doc. Angelovič: nie je jasne stanovené, kto určuje formu komisionálnej skúšky,



doc. Hlaváčová, prodekanka TF: forma opravnej skúšky pred komisiou je upravená
nariadením rektora SPU.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF
doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/3/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému
poriadku SPU v Nitre“ jednomyseľne, s pripomienkami.
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 4:
Predseda AS TF doc. Tkáč požiadal predkladateľov Vykonávacích predpisov TF SPU v Nitre
na konanie štátnych skúšok o predstavenie predkladaného materiálu.
Prodekan TF doc. Gálik stručne uviedol zmeny a doplnky v predkladanom materiáli.
Diskusia:


prof. Hrubý: sú stanovené kritéria, kedy je práca plagiátom?



doc. Gálik, prodekan TF: u nás nie sú, na ČZU v Prahe je stanovená hranica 40 %,



doc. Simoník, predseda AS SPU: v etickom kódexe SPU je stanovená hranica 30 %,
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RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: nie je vhodné paušálne stanoviť percentuálnu
hranicu, na základe Protokolu o kontrole originality školiteľ a komisia posúdi, v ktorej časti
práce je zhoda a či sa jedná o citovaný text, príp. plagiát,



doc. Opáth: podporil názor predrečníčky; v č. 4, bod 3b navrhol zmeniť „nevyhovel“ na
„nedostatočne“.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF
doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/3/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre na konanie
štátnych skúšok“ jednomyseľne, s pripomienkou.
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 5:
Doc. Tkáč, predseda AS TF: chcel by som sa vrátiť k úvodnej časti zasadnutia a k dôvodom
pre vynechanie bodov 5 a 6 z návrhu programu zasadnutia. Dekan TF požiadal o stiahnutie
týchto dvoch bodov z programu kvôli vážnym nedostatkom v Správe o hospodárení TF za
rok 2009. Ak nie je správne vykonané zúčtovanie za predchádzajúci rok, nemôže byť
schválený návrh rozpočtu na rok 2010, preto bol stiahnutý z programu aj bod 6.
RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: niektoré údaje boli do správy o hospodárení
doplnené, ale vyskytli sa nezrovnalosti v údajoch. Pokiaľ nevieme správne čísla za rok 2009,
nemôžeme pokračovať ďalej, tzn. nemôžeme schvaľovať rozpočet na rok 2010.
Doc. Tkáč, predseda AS TF: ako mohol vzniknúť záporný výsledok hospodárenia za rok
2008, ak v schválenej správe o hospodárení za rok 2008 bol rozpočet vyrovnaný.
Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF: schodok za rok 2008 bol vyrovnaný z príjmov. Záporný
výsledok je spôsobený schodkami rozpočtov za roky 2006 a 2007, ktoré neboli vyrovnané.
Deficit mzdových prostriedkov za rok 2009 vo výške 76 600 € bol čiastočne znížený
dodatočnými finančnými prostriedkami za akreditované študijné programy vo výške 29 171 €
a za nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške 21 366 €. Znížený rozdiel vo výške 24 129 € bude
vyrovnaný z príjmov za prijímacie pohovory do septembra 2010.
Doc. Tkáč, predseda AS TF: Ako to, že sa zrazu objavili v hospodárení TF záporné čísla?
AS TF v predchádzajúcich rokoch žiadne záporné hospodárenie neodsúhlasoval. Bol by som
rád, aby sa dalo všetko do poriadku a bola predložená taká správa o hospodárení za rok
2009, ktorou by sa AS TF mohol zaoberať.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF
doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dal hlasovať za uznesenie:
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Uznesenie 4/3/10:
AS TF SPU v Nitre odporúča dekanovi TF SPU v Nitre riešiť nedostatky
v predkladaných materiáloch na rokovanie AS TF , t. j. v „Správe o hospodárení TF
SPU v Nitre za rok 2009“ a v „Návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010“ do
25. 6. 2010.
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

V Nitre, 15. 6. 2010
Zapísali:
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., podpredsedníčka AS TF SPU v Nitre
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
predseda AS TF SPU v Nitre
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