Zápisnica č. 1/2009 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 3. 3. 2009 o 1300 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Sľub členov študentskej časti AS TF SPU v Nitre.
Organizačný poriadok Technickej fakulty SPU v Nitre.
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan TF
5. Rokovací poriadok Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.
Predkladá: doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., predseda AS TF
6. Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.
Predkladá: doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., predseda AS TF
7. Rôzne.
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS TF SPU v Nitre, doc. Ing. Z. Tkáč, PhD. Privítal na rokovaní AS TF
všetkých prítomných
členov AS a hostí: doc. Simoníka, predsedu AS SPU,
doc. Gaduša, doc. Pograna, doc. Gálika, prodekanov TF, Ing. Vitázkovú, predsedníčku FV FO OZ
PŠaV.
V zmysle platného rokovacieho poriadku predseda AS predložil návrh programu riadneho zasadnutia.
V predloženom programe navrhol nasledujúce zmeny v poradí prerokovávaných bodov:
1. Rokovací poriadok AS TF;
2. Organizačný poriadok TF;
3. Zásady volieb do AS TF;
4. Rôzne
 voľba podpredsedu AS TF za študentskú časť;
 voľba členov a predsedu Pedagogickej komisie AS TF a voľba členov ostatných komisií AS
TF ;
 rôzne.
Ďalšie návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

1

K bodu 2:
RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 25. 11. 2008 boli splnené.
K bodu 3:
O výsledkoch volieb do študentskej časti AS TF, ktoré sa uskutočnili dňa 17. 12. 2008, informovala
RNDr. Vozárová, ktorá bola poverená dohľadom nad priebehom volieb. Na úvod skonštatovala, že
voľby prebehli v zmysle platných Zásad volieb do AS MF SPU v Nitre. Kópia zápisnice z volieb do
študentskej časti AS TF je uvedená v prílohe.
Za zástupcov študentov v AS TF boli zvolení (v abecednom poradí):
1. Ing. Martin Bohát
2. Paula Hlavatá
3. Ing. Ján Kosiba
4. Bc. Peter Pikor
5. Monika Šuchaňová
Všetci novozvolení členovia AS TF SPU v Nitre za študentskú časť zložili sľub člena AS a svojím
podpisom potvrdili zloženie sľubu (v prílohe).
Uznesenie 2/1/09: AS TF SPU v Nitre berie predložené výsledky volieb do študentskej časti AS
TF SPU v Nitre na vedomie, bez pripomienok.
K bodu 4:
Návrh Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložil predseda AS TF doc. Tkáč. Vo svojom
vystúpení uviedol všetky zmeny a doplnky, ktoré boli doručené Predsedníctvu AS TF. Všetky
relevantné pripomienky boli akceptované.
Diskusia:
 prof. Rusnák – formálne nedostatky v čl. 19.
 doc. Tkáč – budú odstránené
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF doc. Tkáč
dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre jednomyseľne,
bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

2

K bodu 5:
Prepracovaný a doplnený návrh Organizačného poriadku TF SPU v Nitre, presunutý
z predchádzajúceho zasadnutia AS TF, predložil prodekan doc. Pogran, v zastúpení dekana TF
prof. Kročka. Vo svojom vystúpení zhrnul pripomienky k predkladanému návrhu Organizačného
poriadku, ktoré boli predložené na predchádzajúcom zasadnutí AS TF a doručené na dekanát TF.
Všetky relevantné pripomienky boli akceptované.
Diskusia:
 doc. Gálik, prodekan TF: zabezpečenie ŠVČ presunúť na prodekanov pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť; čl. 6, bod 8b presunúť do bodu 7, pretože daná činnosť prislúcha prodekanovi pre rozvoj;
 doc. Gaduš, prodekan TF: čl. 6, bod 5a nahradiť slovo „prehlbovanie“ slovom „zvyšovanie“.
 Ing. Lukáč: čl. 5, bod 2d vynechať slovo „týkajúcich sa“; v skratkách názvov katedier vynechať
spojky.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF doc. Tkáč
dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh Organizačného poriadku TF SPU v Nitre jednomyseľne,
bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

K bodu 6:
Návrh Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre predložil predseda AS TF doc. Tkáč. Vo svojom prejave
uviedol, že predložený návrh bol konzultovaný tiež s predsedom Legislatívnej komisie AS SPU. Na
základe toho predložil pozmeňujúce návrhy: čl. 4, bod 2 rozdeliť kompetenciu predkladania návrhov
medzi zamestnaneckú a študentskú časť AO TF; čl. 5, body 1b a 1c zlúčiť; čl. 13, bod 2 termín „do 21
dní“ nahradiť „do 3 mesiacov“.
Diskusia:
 Ing. Vitázková: čl. 1, bod 2a – vypustiť slovo „senátu“; čl. 3, bod 3 – doplniť „na úradnej výveske
AS TF“.
Uznesenie 5/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh Zásad volieb do AS TF SPU v Nitre jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:

14
14
14
0
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Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

K bodu 7:
Predseda AS TF doc. Tkáč vyzval prítomných členov AS TF na predloženie návrhov na podpredsedu
AS TF SPU v Nitre za študentskú časť.


Ing. Kosiba, člen študentskej časti AS TF navrhol za kandidáta na podpredsedu AS TF Ing.
Martina Boháta.

Iný návrh na podpredsedu AS nebol predložený.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa voľba podpredsedu AS TF SPU v Nitre uskutočnila
tajným hlasovaním. Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí a schválení: prof. Rusnák a doc. Opáth.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
13
0
1

Uznesenie 6/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za podpredsedu AS TF SPU v Nitre Ing. Martina Boháta.
K bodu 7:
Predseda AS TF doc. Tkáč uviedol, že vytvorenie Pedagogickej komisie AS TF vyplýva zo
schváleného Štatútu TF, Zásad volieb a Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre.
Za členov Pedagogickej komisie navrhol: doc. Ing. R. Opátha, PhD., doc. Ing. M. Angeloviča, PhD.,
a M. Šuchaňovú. Ďalej uviedol návrhy na doplnenie členov jednotlivých komisií AS TF:
Legislatívna komisia – Ing. J. Kosiba,
Ekonomická komisia – P. Hlavatá,
Komisia pre rozvoj – Ing. M. Bohát, Bc. P. Pikor, RNDr. V. Vozárová, PhD.
Členovia Pedagogickej komisie predniesli návrh, aby sa predsedom komisie stal doc. Opáth.
Uznesenie 7/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za členov Pedagogickej komisie AS TF SPU v Nitre doc. Ing.
Rudolfa Opátha, PhD., doc. Ing. Mareka Angeloviča, PhD. a Moniku Šuchaňovú.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0
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Uznesenie 8/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za predsedu Pedagogickej komisie AS TF SPU v Nitre doc. Ing.
Rudolfa Opátha, PhD.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
13
0
1

Uznesenie 9/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za člena Legislatívnej komisie Ing. Jána Kosibu, za členku
Ekonomickej komisie Paulu Hlavatú a za členov Komisie pre rozvoj – Bc. Petra Pikora a Ing.
Martina Boháta a RNDr. Vlastu Vozárovú, PhD.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

K bodu 9:
a) doc. Pogran, prodekan TF, predložil v mene dekana TF v zmysle čl. 1 Rokovacieho poriadku VR
TF SPU v Nitre, návrh na odvolanie prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD., z Vedeckej rady TF SPU
v Nitre vzhľadom na to, že sa stal interným zamestnancom TF.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa o návrhu uskutočnilo tajné hlasovanie. Za
overovateľov hlasovania boli navrhnutí a schválení: prof. Rusnák a doc. Opáth.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

Uznesenie 10/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na odvolanie prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD., z Vedeckej
rady TF SPU v Nitre.
b) doc. Pogran, prodekan TF, navrhol v mene dekana TF v zmysle čl. 1 Rokovacieho poriadku VR
TF SPU v Nitre, za člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre doc. Ing. Juraja Ružbarského, PhD.
V súlade s Rokovacím poriadkom AS TF sa o návrhu uskutočnilo tajné hlasovanie. Za
overovateľov hlasovania boli navrhnutí a schválení: prof. Rusnák a doc. Opáth.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

Uznesenie 11/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Ružbarského, PhD., za
člena Vedeckej rady TF SPU v Nitre.
c) Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF predložila na prerokovanie a schválenie materiál „Návrh na
priznanie odmeny za vypracovanie oponentského posudku dizertačnej práce a habilitačnej práce“.
Predložený materiál sa týka oponentov mimo TF SPU.
Diskusia:
 doc. Tkáč, predseda AS TF: sa spýtal, či nie je možné priznať odmeny za vypracovanie
posudkov dizertačných a habilitačných prác aj pre interných zamestnancov TF;
 prof. Rusnák: posudzovanie prác je v náplni práce docentov a profesorov. Nebolo by to
porušenie zákona?
 prof. Nozdrovický: je potrebné preskúmať, či je to v náplni práce alebo nie;
 RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: ak nie sú tieto činnosti uvedené v katalógu
pracovných činností, potom sa jedná o aktivity nad rámec pracovných činností;
 doc. Angelovič: bolo by vhodné odmeniť tých, ktorí posudky vypracúvajú, netýka sa to
všetkých v rovnakej miere;
 Ing. Pastrnáková: schvaľovanie odmien za posudzovanie prác je v právomoci AS;
 doc. Pogran, prodekan TF: odporučil, aby predseda AS TF predložil návrh na priznanie
odmien za vypracovanie oponentských posudkov na dizertačné a habilitačné práce na rokovaní
vedenia TF;
 RNDr. Vozárová: navrhla, aby bol predložený návrh schválený s uvedením platnosti pre
externých oponentov a odmeny interným zamestnancom TF navrhla začleniť ako kritérium do
komplexného hodnotenia pracovníkov, ktorým sa bude AS TF zaoberať v súvislosti so
schvaľovaním rozpočtu TF;
 doc. Tkáč: súhlasil s predrečníčkou a navrhol doplniť názov materiálu o text: “... pre
oponentov mimo TF SPU v Nitre“.
Uznesenie 12/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh na priznanie odmeny za vypracovanie oponentského
posudku dizertačnej práce a habilitačnej práce pre oponentov mimo TF SPU v Nitre“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0
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d) doc. Pogran, prodekan TF: predložil na prerokovanie materiál „Kritéria na vnútorné hodnotenie
publikačných aktivít pracovníkov TF“. Preloženie materiálu zdôvodnil snahou vedenia TF
o zobjektivizovanie finančného ohodnotenia činnosti tvorivých pracovníkov TF.
Diskusia:
 doc. Tkáč, predseda AS TF: návrh uvítal, je potrebné začať s individuálnym hodnotením
pracovníkov TF. Uviedol, že hodnotenie publikačnej činnosti zamestnancov je časťou
komplexného hodnotenia aktivít, na základe ktorých má byť určená pohyblivá zložka platu.
Konkrétna výška finančného hodnotenia sa bude odvíjať od aktuálneho rozpočtu TF;
 prof. Nozdrovický: ako sa bude zohľadňovať poradie autorov v jednotlivých publikáciách?
 doc. Tkáč: uviedol príklad, model platný na ČZU (1. a 2. autor – 100%, 3. autor – 60%, 4.
autor – 40%, 5. a ďalší autori – 20 %);
 doc. Hrubý: proporcionalita bodového hodnotenia viacerých publikačných aktivít nie je dobrá;
 RNDr. Vozárová: vyslovila názor, že by to mal byť otvorený dokument, ktorý je možné
každoročne upraviť podľa aktuálnych potrieb;
 doc. Simoník, predseda AS SPU: z hľadiska zohľadnenia poradia autorov by bolo vhodné
pozrieť sa na ministerskú metodiku, prípadne sa poradiť s pracovníkmi knižnice. Vyslovil sa
za vydávanie monografií z doktorandských prác;
 prof. Nozdrovický: ak chceme hodnotiť publikačnú činnosť, mali by sme vytvoriť na fakulte
atmosféru podporujúcu publikačnú činnosť najmä zefektívnením organizácie štúdia, vzhľadom
k tomu, že pri vysokom pedagogickom zaťažení pedagogickí pracovníci strácajú energiu a čas,
ktoré by vedeli využiť na vedecko-výskumnú činnosť a publikovanie;
 doc. Gaduš, prodekan TF: predložený návrh predstavuje prvý krok k objektivizácii hodnotenia
tvorivých pracovníkov TF; pri hodnotení autorstva by sa malo postupovať podľa autorského
zákona;
 doc. Tkáč: zhrnul všetky pripomienky a uviedol návrhy zmien bodového hodnotenia
v kategóriách ACB, ACC, ACD, BCI.
Uznesenie 13/1/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Kritériá na vnútorné hodnotenie publikačných aktivít
pracovníkov TF“ jednomyseľne, s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
14
0
0

e) Ing. Bohát: v niektorých predmetoch je udelenie zápočtu podmienené hodnotením - úspešným
absolvovaním testov. Jedinou podmienkou pre udelenie zápočtu by mala byť aktívna účasť na
cvičeniach (protokoly, semestrálne práce).
Diskusia:
 doc. Opáth: existuje predpis, ktorý tento problém rieši;
 doc. Tkáč, predseda AS TF: tento problém treba predložiť na vedení TF.
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Na záver doc. Tkáč, predseda AS TF, poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe Štatútu
TF a ostatných vnútorných predpisov fakulty. Poďakoval všetkým za aktívnu a konštruktívnu účasť na
zasadnutí AS TF a ukončil zasadnutie.
V Nitre, dňa 3. 3. 2009
Zapísali:
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., podpredsedníčka AS TF SPU v Nitre
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník 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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