Zápisnica č. 4/2010 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 30. 6. 2010 o 1400 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba predsedu AS TF SPU v Nitre
4. Správa o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2009
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF

5. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF

6. Voľba členov FZVK
7. Vyhlásenie volieb do AS TF SPU v Nitre
8. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila a prítomných privítala podpredsedníčka AS TF SPU v Nitre
RNDr. Vlasta Vozárová.
Oboznámila prítomných členov AS TF, že prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. písomne oznámil
abdikáciu na funkciu predsedu AS TF ku dňu 18. 6. 2010. Z uvedeného dôvodu viedla
rokovanie mimoriadneho zasadnutia AS TF p. podpredsedníčka.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu
mimoriadneho zasadnutia a vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého
návrhu programu.
Žiadne doplnenie alebo zmena programu nebola predložená, preto dala za predložený návrh
programu zasadnutia hlasovať.
Uznesenie 1/4/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje
jednomyseľne, bez pripomienok.

návrh

programu

mimoriadneho

zasadnutia

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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 16. 6. 2010 boli splnené.
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K bodu 3:
Doterajší predseda AS TF prof. Tkáč poďakoval za spoluprácu členom senátu a vedenia
fakulty a navrhol RNDr. Vlastu Vozárovú za kandidátku na predsedu AS TF.
Prof. Nozdrovický – podporil návrh predrečníka.
Žiadne ďalšie návrhy kandidátov na predsedu AS TF neboli predložené.
RNDr. Vozárová vyjadrila súhlas s kandidatúrou na predsedníčku AS TF SPU v Nitre.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba predsedu AS TF SPU v Nitre uskutočnila
tajným hlasovaním. Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
a prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
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

Uznesenie 2/4/10:
AS TF schvaľuje doc. Ing. Rudolfa Opátha, CSc. a prof. Ing. Juraja Rusnáka, PhD. ako
overovateľov hlasovania.
Voľba predsedu AS TF SPU v Nitre:
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet platných hlasov:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Uznesenie 3/4/10:
AS TF SPU v Nitre zvolil za predsedu AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlastu Vozárovú, PhD.,
jednomyseľne.
Vzhľadom nato, že doterajšia podpredsedníčka AS TF bola zvolená za predsedníčku AS TF,
bolo potrebné zvoliť nového podpredsedu AS TF.
Novozvolená predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová vyzvala prítomných členov AS TF na
predloženie návrhov na kandidátov na podpredsedu AS TF SPU v Nitre.
S návrhom vystúpil doc. Angelovič, ktorý navrhol za kandidáta na podpredsedu AS TF prof.
Ing. Ladislava Nozdrovického, PhD.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF podporila návrh predrečníka.
Prof. Nozdrovický súhlasil so svojou kandidatúrou.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba podpredsedu AS TF SPU v Nitre
uskutočnila tajným hlasovaním.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet platných hlasov:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

Uznesenie 4/4/10:
AS TF SPU v Nitre zvolil za podpredsedu AS TF SPU v Nitre prof. Ing. Ladislava
Nozdrovického, PhD., jednomyseľne.
K bodu 4:
Predkladateľka Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF predstavila hlavné body Správy
o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2009 a stručne komentovala jednotlivé skutočnosti,
ktoré z nej vyplývajú.
Diskusia:
Prof. Kročko, dekan TF: informoval prítomných o stretnutí s designovaným rektorom SPU,
prof. Bielikom vo veci riešenia aktuálnych problémov spojených s hospodárením TF.
Prof. Bielik uviedol, že problémom sa bude zaoberať, zatiaľ nemá k dispozícii informácie
o iných fakultách a deklaroval záujem na rozvoji celej univerzity, teda aj jej fakúlt.
Prof. Kročko zároveň uviedol opatrenia, ktoré boli prijaté vedením TF na riešenie vzniknutej
situácie: ukončenie pracovných pomerov zamestnancov v dôchodkovom veku, odklad
nákupu automobilov pre autoškolu, žiadosť o preklasifikovanie finančnej dotácie na špecifiká
na mzdy a ďalšie.
Prof. Tkáč: ak by boli informácie o dlhu TF zverejnené v správach o hospodárení skôr, t. j.
v rokoch 2007, 2008 a 2009, bolo možné skôr reagovať a existujúci dlh by mohol byť oveľa
nižší, resp. vyrovnaný. Zároveň zdôraznil, že ďalším zložitým problémom je schválený
rozpočet na rok 2010, v ktorom nie sú započítané výkony TF v súlade s metodikou MŠ.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: skonštatovala, že prepracovaná správa
o hospodárení za rok 2009 je informačne bohatšia, niektoré údaje sú však stále nejasné,
napr. odmeny uvádzané v správe neboli vyplácané z rozpočtu TF, nepodliehajú
schvaľovaniu v AS TF, preto by v správe vôbec nemali byť uvádzané. Čísla musíme zobrať
na vedomie, aj keď sú nepriaznivé, záporná bilancia v mzdových prostriedkoch za rok 2009
je približne 24 000€, celkový dlh TF je však vyšší v dôsledku záporného zostatku
z predchádzajúcich rokov. Bolo by vhodné doplniť do správy sumu vo fonde reprodukcie,
keďže sa uvádza v návrhu rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010.
Prof. Kročko, dekan TF: zdôraznil, že za jeho funkčné obdobie neboli vyplatené odmeny
žiadnemu zamestnancovi TF.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 5/4/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2009“
jednomyseľne, s pripomienkami.
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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:
Predkladateľka Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF predstavila hlavné body Návrhu rozdelenia
rozpočtovej dotácie na rok 2010.
Diskusia:
Prof. Kročko, dekan TF: predložený návrh je potrebné schváliť, prijatý návrh musí byť
odoslaný do 30. 6. 2010 na rektorát SPU (vnútornou aj elektronickou poštou). Žiadam
tajomníčku TF, aby to zabezpečila.
Ďalej uviedol, že na R-SPU bola zaslaná žiadosť o možnosť zmeny ekonomickej klasifikácie
dotácie na špecifiká (EK 630) na mzdy (EK 610 a 620). Uvoľnenie rezervy rektora bude
problematické vzhľadom na havarijný stav budov SPU, ktoré bude potrebné v nasledujúcom
období rekonštruovať. Budeme sa uchádzať o dodatočné dotačné prostriedky, ktoré, podľa
zatiaľ nepotvrdených informácií, boli pridelené SPU.
Prof. Tkáč: položil otázku predsedovi AS SPU, doc. Simoníkovi, či nie je možné z rezervy
AS SPU získať nejaké finančné prostriedky.
Doc. Simoník, predseda AS SPU: pri tomto zložení AS SPU nie.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie je
potrebné schváliť v zmysle pozmeňujúceho návrhu dekana TF vo veci preklasifikovania
dotácie na špecifiká v plnom rozsahu a po vyjadrení súhlasu zo strany príslušných útvarov
R-SPU.
Čo sa týka opatrení, je možné ich rozdeliť na okamžité, ktoré sa už realizujú a na systémové,
ktoré si vyžadujú prípravu. Ako okamžité opatrenia uviedla: rokovanie s nastupujúcim
rektorom SPU, žiadosť o preklasifikovanie dotácie na špecifiká, ukončenie pracovných
pomerov so zamestnancami v dôchodkovom veku a pozastavenie nákupu automobilov pre
autoškolu. Pripravujú sa ďalšie rokovania, budeme sa uchádzať o dodatočné dotačné
prostriedky, resp. rokovať o splátkovom kalendári.
Ako systémové opatrenie navrhla pripraviť do nasledujúceho zasadnutia AS TF návrh na
spoplatnenie externého štúdia od akademického roka 2011/12 a vypracovať komplexné
kritéria na priznanie osobných príplatkov.
Prof. Kročko, dekan TF: uviedol, že je potrebné zohľadniť reálne výkony zamestnancov
v odmeňovaní, preto nepovažuje za riešenie paušálne odobratie osobných príplatkov.
Kritériá na hodnotenie publikačnej činnosti máme schválené, nie je jednoduché vymyslieť
kritériá, ktoré zohľadnia mieru zaťaženosti vo výučbe, je rozdiel vo vyučovaní jednotlivých
predmetov, resp. študijných skupín, ale musíme to pripraviť.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová, PhD. dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 6/4/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010“
jednomyseľne, s pripomienkami.
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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 6:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF konštatovala, že súčasná FZVK končí svoje volebné
obdobie dňa 7. 9. 2010, preto je potrebné zvoliť nových členov. Oboznámila prítomných
s pravidlami fungovanie FZVK a voľby jej členov. Následne vyzvala prítomných členov AS
TF, aby predložili návrhy na kandidátov za členov FZVK TF.
Z návrhmi vystúpili:
Prof. Nozdrovický, ktorý navrhol Ing. Miroslava Macáka, PhD.
Prof. Tkáč, ktorý navrhol Ing. Ľubomíra Huja, PhD.
Ing. Mikuš, ktorý navrhol Ing. Ivana Kováča.
RNDr. Vozárová, ktorá navrhla RNDr. Moniku Božikovú, PhD.
Prof. Rusnák, ktorý navrhol Ing. Vlastimila Malého.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba členov FZVK TF SPU v Nitre uskutočnila
tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet platných hlasov:

13

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

0

Jednotliví kandidáti získali počet hlasov:
RNDr. Monika Božiková, PhD.

13

Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

10

Ing. Ivan Kováč

11

Ing. Miroslav Macák, PhD.

10

Ing. Vlastimil Malý
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Uznesenie 7/4/10:
AS TF SPU v Nitre zvolil za členov FZVK TF SPU v Nitre RNDr. Moniku Božikovú, PhD,
Ing. Ivana Kováča, Ing. Ľubomíra Huja, PhD, Ing. Miroslava Macáka, PhD.
K bodu 7:
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF skonštatovala, že funkčné obdobie zamestnaneckej
časti AS TF začalo 8. 11. 2006 je najviac štvorročné a voľby sa musia uskutočniť najneskôr
jeden mesiac pred jeho ukončením. Preto je potrebné vyhlásiť voľby do zamestnaneckej
časti AS TF SPU v Nitre a prečítala návrh uznesenia:
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Uznesenie 8/4/10:
V súlade so zákonom o VŠ 131/2002 Z.z., Štatútom TF SPU v Nitre a Zásadami volieb
do AS TF SPU v Nitre čl. 2, čl. 3 vyhlasujem voľby do zamestnaneckej časti AS TF SPU
v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 20. 9. 2010 od 8.00 h do 16.00 h v zasadačke D-TF na
1. poschodí. V prípade nižšej účasti voličov (menej ako 50%) sa voľby budú opakovať
27. 9. 2010 od 8.00 h do 16.00 h v zasadačke D-TF na 1. poschodí.
Za návrh uznesenia dala predsedníčka AS TF hlasovať.
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

Uvedený návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne, bez pripomienok.
Predsedníčka AS TF uviedla ďalšie informácie:
Písomné neanonymné návrhy kandidátov do AS TF je potrebné odovzdať predsedovi AS TF
najneskôr 13. 9. 2010 do 16.00 h. Priebeh volieb riadi FZVK v spolupráci s CUVK.
Oznam o konaní volieb bude v súlade so Zásadami volieb do AS TF zverejnený na úradnej
výveske a na internetovej stránke TF aj s dôležitými doplňujúcimi informáciami.
K bodu 8:
Doc. Pogran, prodekan TF: navrhol zmeniť znenie Výročnej správy TF za rok 2009 podľa
schválených úprav v Správe o hospodárení TF za rok 2009.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: uviedla, že uvedená časť je neúplná a je
predmetom samostatnej správy.
Prof. Kročko, dekan TF: vyzval prítomných na účasť na promóciách.
RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF: poďakovala za konštruktívny prístup k rokovaniu a
ukončila zasadnutie.
V Nitre, 30. 6. 2010
Zapísal:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

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