Zápisnica č. 2/2009 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 19. 5. 2009 o 1300 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2008.
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan TF
4. Správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2008.
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF
5. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2009.
Predkladá: Ing. Ľubica Pastrnáková, tajomníčka TF
6. Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre.
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., prodekanka TF, doc. Ing. Roman Gálik,
PhD., prodekan TF
7. Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok.
Predkladá: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., prodekanka TF, doc. Ing. Roman Gálik,
PhD., prodekan TF
8. Rôzne.
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS TF SPU v Nitre, doc. Ing. Z. Tkáč, PhD. V zmysle čl. 11 Rokovacieho
poriadku AS TF SPU v Nitre predseda AS predložil návrh programu riadneho zasadnutia. Ďalšie
návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/2/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
K bodu 2:
RNDr. V. Vozárová, podpredsedníčka AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF konaného dňa 3. 3. 2009 boli splnené.
K bodu 3:
Správu o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2008 predložila, v zastúpení dekana TF, prodekanka TF
doc. Hlaváčová. Predstavila obsah správy a vyzvala prítomných na predloženie pripomienok.
Diskusia:
• Doc. Tkáč, predseda AS TF: kladne hodnotil vysokú vypovedaciu hodnotu a vyzdvihol najmä
analytickú časť predloženej správy, z ktorej vyplynuli viaceré námety na ďalší rozvoj TF.
Predniesol pripomienky iba k formálnej stránke správy. Z hľadiska počtu prijatých študentov
vyjadril potrebu prijať 200 študentov na denné štúdium inžinierskeho stupňa. Ide o minimálny
počet, ktorý zabezpečí dostatočné financovanie TF.
• Prof. Nozdrovický: kladne hodnotil úroveň správy, najmä SWOT analýzu. Na slabé stránky
vyplývajúce zo SWOT analýzy by bolo potrebné v budúcnosti klásť prvoradú pozornosť.
• Doc. Drabant: ocenil vysokú informačnú hodnotu správy.
• RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: kladne hodnotila správu ako informačne bohatú,
ocenila grafické a tabuľkové výstupy názorne vypovedajúce o trendoch vývoja v jednotlivých
oblastiach a SWOT analýzu. Povzbudzujúca je najmä záverečná časť správy, v ktorej sa
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•
•

konštatuje splnenie akreditačných kritérií pre zaradenie vysokej školy medzi univerzitné
vysoké školy (podľa § 2, odst.13 zákona 131/2002 o VŠ).
Doc. Gálik, prodekan TF: potvrdil cieľ dosiahnuť 200 študentov na dennom štúdiu na
inžinierskom stupni, za pozitívny možno považovať záujem študentov iných univerzít
o inžinierske štúdium na TF.
Doc. Hlaváčová, prodekanka TF: poďakovala za kladné hodnotenie a zdôraznila, že za
kvalitou predloženej správy stoja všetci, ktorí sa zúčastnili na jej príprave.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predseda AS TF,
doc. Tkáč, dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/2/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Správu o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2008“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

K bodu 4:
Správu uviedla tajomníčka TF, Ing. Pastrnáková. Podrobne oboznámila prítomných o hospodárení TF
za rok 2008. Na záver predniesla návrh opatrení na udržanie stavu hospodárenia TF v nasledujúcom
období.
Diskusia:
• RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: kladne hodnotila správu, najmä jej prehľadnosť.
• Prof. Nozdrovický: súčasťou hospodárenia je aj vyraďovanie nepotrebného a zastaralého
majetku.
• Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF: hodnota vyradeného majetku je nulová. Je možné zaradiť do
správy o hospodárení aj údaje vyradenom majetku, ale v jeho nadobúdacej hodnote.
• Ing. Vitázková, predsedníčka FV FO OZ PŠaV: v správe o hospodárení by mal byť uvedený
zisk za dané obdobie.
• Ing. Lukáč: ako je riešené splácanie dlhu v hospodárení TF.
• Ing. Pastrnáková, tajomníčka TF: dlh bol vykrytý z nedotačných zdrojov (poplatky za
nadštandardnú dĺžku štúdia atď.).
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky ku predloženej Správe o hospodárení TF za
rok 2008 neboli predložené, predseda AS TF, doc. Tkáč, dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 3/2/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Správu o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2008“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0
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K bodu 5:
Materiál Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2009 predniesla Ing. Pastrnáková, tajomníčka
TF. Uviedla, že dotačné prostriedky z bežnej dotácie PK 07711 EK 630 špecifické výdavky
(laboratórne cvičenia) vo výške 107 328 € budú rozdelené na základe projektov, ktoré predložia
katedry TF po vyhlásení výzvy zo strany vedenia TF. Podporené budú projekty vybavenia laboratórií
prístrojmi a zariadeniami, ktoré nie je možné zaobstarať z iných zdrojov a ktoré majú potenciál
priniesť ďalšie príjmy pre fakultu (celoživotné vzdelávanie, služby pre prax a pod.).
Diskusia:
• Prof. Rusnák: dotačné prostriedky by mali byť prednostne pridelené pracoviskám, ktoré neboli
v minulom roku podporené.
• Prof. Nozdrovický: podporil názor predrečníka. Vyjadril myšlienku, že jedným z riešení
nedostatku finančných prostriedkov je prijímanie pracovníkov pre vedu a výskum na konkrétne
projekty a ich mzdy vyplácať cez tieto projekty.
• Doc. Tkáč, predseda AS TF: pri rozdeľovaní dotačných prostriedkov sa bude brať do úvahy
rozdelenie
FP
v predchádzajúcom
roku.
Navrhol,
aby
tajomníčka
TF,
Ing. Pastrnáková, pripravila výzvu na predkladanie projektov a zaslala ju vedúcim jednotlivých
pracovísk TF.
Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predloženému návrhu neboli predložené,
predseda AS TF, doc. Tkáč, dal hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 4/2/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2009“
jednomyseľne, s pripomienkou. Dotačné prostriedky pridelené na špecifiká budú rozdelené po
schválení v AS na základe projektov, ktoré predložia katedry; vyhlásenie výzvy organizačne
zabezpečí tajomníčka TF, Ing. Pastrnáková.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

K bodu 6:
Materiál Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre predložila
doc. Hlaváčová, prodekanka TF. Uviedla, že do predloženého materiálu boli zapracované úpravy
a zmeny vyplývajúce zo zmeny názvu fakulty a novelizácie zákona o VŠ.
Diskusia:
• RNDr. Vozárová, podpredsedníčka AS TF: daný materiál nie je v Štatúte TF uvedený ako
vnútorný predpis, preto nie je možné, aby mal takýto názov. Navrhla buď zmeniť názov na
Vykonávací predpis TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre alebo schváliť
dodatok k Štatútu TF.
• Doc. Gaduš, prodekan TF: navrhol zmenu názvu, pretože schvaľovanie dodatku k štatútu by
bolo zdĺhavé.
• Prof. Nozdrovický: ide o predpis na vykonanie niečoho, preto názov vykonávací predpis je
v poriadku.
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Uznesenie 5/2/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávací predpis ku Študijnému poriadku SPU v Nitre“
jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

K bodu 7:
Materiál Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok predložil
doc. Gálik, prodekan TF. Uviedol všetky zmeny a úpravy, ktoré boli do preloženého materiálu
zapracované.
Diskusia:
• Doc. Tkáč, predseda AS TF: navrhol zmenu názvu na Vykonávací predpis TF SPU v Nitre na
konanie štátnych skúšok.
Uznesenie 6/3/09:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Vykonávací predpis TF SPU v Nitre na konanie štátnych
skúšok“ jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
13
0
0

K bodu 8:
• Doc. Tkáč, predseda AS TF: oznámil členom AS, že v súlade so Štatútom TF a § 27 zákona
131/2002 o VŠ bude Správa o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2008 a Správa o činnosti AS TF
SPU v Nitre za rok 2008 zverejnená na verejne prístupnom mieste a na internetovej stránke
fakulty; zasadnutie AO TF SPU v Nitre sa uskutoční v septembri, v rámci osláv 40. výročia TF.
• Doc. Gálik, prodekan TF: doplnil, že slávnostné zasadnutie AO TF pri príležitosti 40. výročia TF
sa bude konať v utorok 29. 9. 2009. Slávnostné zasadnutie VR TF pri príležitosti 40. výročia TF sa
bude konať v stredu 30. 9. 2009.

V Nitre, dňa 19. 5. 2009
Zapísali:
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., podpredsedníčka AS TF SPU v Nitre
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

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