Zápisnica č. 1/2008 z riadneho zasadnutia AS MF,
konaného dňa 19. 3. 2008 o 1000 hod. v zasadačke D – MF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. L. Nozdrovický, CSc., doc. Ing. J. Rusnák, CSc., Ing. R. Majdán
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS MF SPU v Nitre
Predkladá: Ing. Radoslav Majdan, predseda študentskej volebnej komisie
4. Sľub nových členov AS MF SPU v Nitre za študentskú časť
Predkladá: doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., predseda AS MF
5. Voľba podpredsedu AS MF SPU v Nitre za študentskú časť
Predkladá: doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., predseda AS MF
6. Voľba členov pracovných komisií AS MF SPU v Nitre za študentskú časť
Predkladá: doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., predseda AS MF
7. Vnútorné predpisy MF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladá: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan MF
8. Vnútorné predpisy MF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladá: RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., prodekanka MF
9. Správa o činnosti MF za rok 2007
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan MF
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS MF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáč, PhD. V zmysle čl. 11
Rokovacieho poriadku AS MF SPU v Nitre doc. Tkáč predložil návrh programu riadneho
zasadnutia. Ďalšie návrhy členov AS MF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli
prednesené.
Uznesenie 1/1/08:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
K bodu 2:
RNDr. V. Vozárová, podpredsedníčka AS MF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS MF konaného dňa 8. 11. 2007 boli
splnené alebo sú priebežne plnené.
K bodu 3:
O výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS MF informoval, namiesto
neprítomného a ospravedlneného predsedu študentskej volebnej komisie Ing. R. Majdana,
predseda AS MF doc. Tkáč. Kópia zápisnice z volieb do študentskej časti AS MF je v prílohe
zápisnice a je zverejnená na internetovej stránke AS MF SPU v Nitre.
Za zástupcov študentov v AS MF boli zvolení:
1. Ing. Martin Bohát
2. Peter Pikor
3. Monika Šuchaňová
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RNDr. V. Vozárová, podpredsedníčka AS MF, ktorá bola poverená dohľadom nad priebehom
volieb potvrdila, že voľby prebehli v zmysle Zásad volieb do AS MF SPU v Nitre.
Uznesenie 2/1/08: AS MF SPU v Nitre berie predložené výsledky volieb do AS MF SPU
v Nitre za študentskú časť AO MF na vedomie, bez pripomienok.
K bodu 4:
Všetci novozvolení členovia AS MF SPU v Nitre za študentskú časť zložili sľub člena AS MF
SPU v Nitre a svojím podpisom potvrdili zloženie sľubu (v prílohe).
K bodu 5:
Predseda AS MF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., predložil návrh zástupcov študentskej
časti AS MF na podpredsedu AS MF Ing. Martina Boháta. Iný návrh na podpredsedu AS
nebol predložený. V súlade s Rokovacím poriadkom AS MF sa voľba podpredsedu AS MF
SPU v Nitre uskutočnila tajným hlasovaním. Za overovateľov hlasovania boli predsedom AS
MF navrhnutí doc. Ing. M. Angelovič, PhD. a Ing. O. Lukáč, PhD.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
13
12
0
1

Uznesenie 3/1/08:
AS MF SPU v Nitre schválil za podpredsedu AS MF SPU v Nitre Ing. Martina Boháta.
K bodu 6:
Za členov pracovných komisií za študentskú časť AS boli navrhnutí a verejným hlasovaním
jednomyseľne schválení:
Ekonomická komisia:
Ing. Martin Bohát
Michal Kročko
Legislatívna komisia:
Ondrej Vrablec
Komisia pre rozvoj:
Monika Šuchaňová
Peter Pikor
Uznesenie 4/1/08: AS MF SPU v Nitre schválil členov pracovných komisií za študentskú
časť AS MF SPU v Nitre.
K bodu 7:
Vnútorné predpisy MF SPU v Nitre na konanie
doc. Ing. R. Gálik, PhD., prodekan MF SPU v Nitre.

štátnych

skúšok

predložil

Uznesenie 5/1/08:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje Vnútorné predpisy MF SPU v Nitre na konanie štátnych
skúšok jednomyseľne, bez pripomienok.
K bodu 8:
Vnútorné predpisy MF SPU v Nitre ku študijnému poriadku SPU v Nitre predložila
RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., prodekanka MF SPU v Nitre.
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V diskusii vystúpili:
 Ing. Lukáč – mal otázku, či prenášanie dvoch predmetov je riešené znížením potrebného
počtu kreditov,
 RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., prodekanka MF – odpovedala, že tento problém je riešený
v novom návrhu Študijného poriadku SPU.
Uznesenie 6/1/08:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje Vnútorné predpisy ku študijnému poriadku SPU v Nitre
jednomyseľne, bez pripomienok.
K bodu 9:
Správu o činnosti MF za rok 2007 predložil dekan MF, prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Uviedol, že je potrebné nadviazať na všetky pozitívne prvky v činnosti MF a v čo najväčšej
miere eliminovať prvky negatívne. Medzi negatívne prvky zaradil vysoký podiel neúspešných
študentov a navrhol vykonať analýzu príčin na tých predmetoch, na ktorých je najväčší podiel
neúspešných študentov. Zároveň zdôraznil, že bude potrebné zaoberať sa efektívnosťou
využitia pracovníkov na katedrách. Vyzdvihol tiež nutnosť intenzifikácie vedecko-výskumnej
a z toho vyplývajúcej publikačnej činnosti, zdôraznil význam knižných publikácií a
pôvodných vedeckých prác publikovaných vo vedeckých časopisoch pre úspešnú akreditáciu
fakulty. Veľký dôraz kládol na zlepšovanie znalosti anglického jazyka najmä
u pedagogických pracovníkov, pričom za najschodnejšiu cestu považuje zapájanie sa, najmä
mladých pracovníkov, do mobilít. V závere vyzval všetkých pracovníkov MF, aby podľa
svojich možností, prispeli k čo najkvalitnejšiemu spracovaniu akreditačných spisov tak, aby
MF mohla dosiahnuť čo najlepšie hodnotenie.
V diskusii vystúpili:
 RNDr. Z. Hlaváčová, prodekanka MF – uviedla, že v súčasnosti existuje možnosť
absolvovať stáže v zahraničí pre mladých pracovníkov. MF má pridelené dve miesta, ktoré
zatiaľ nie sú obsadené. Je preto potrebné, aby dali katedry návrhy.
 Doc. J. Simoník – vo svojom vystúpení sa venoval viacerým aspektom predloženej
správy. Upozornil najmä na nutnosť zmeny prístupu pedagogických pracovníkov
k študentom a kládol dôraz na podporu samostatnej práce študentov. Pri publikačnej
činnosti sa vyslovil za ďalšiu podporu publikovania a najmä citovania v rámci fakulty
a katedier. Za podmienku zachovania životaschopnosti fakulty považuje personálny audit
a dôsledné uplatnenie jeho záverov do praxe.
Uznesenie 7/1/08:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti MF SPU v Nitre za rok 2007
jednomyseľne, bez pripomienok.
K bodu 10:
 Doc. Tkáč – správa o hospodárení MF za rok 2007 bude predložená na nasledujúcom
zasadnutí AS MF. Vzhľadom na to, že bolo predložených viacero návrhov na zmenu
názvu katedry, bude potrebné sa tým v krátkej budúcnosti zaoberať aj v súvislosti so
zmenou názvu fakulty.
 Prof. Kročko – pri návrhu študijných programov je potrebné brať do úvahy profil
absolventa a v závislosti od toho vytvoriť štruktúru predmetov.
 Doc. Simoník – poukázal na uzatváranie sa katedier do seba. Zároveň uviedol, že všetky
študijné programy by mali obsahovať všeobecné poľnohospodárske predmety, pretože
sme na poľnohospodárskej univerzite.
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 Doc. Opáth – taktiež poukázal na konkurenciu medzi katedrami a súhlasil
s doc. Simoníkom, že vo všetkých študijných programoch by mali byť zaradené všeobecné
poľnohospodárske predmety. V nepoľnohospodárskych študijných programoch by mala
byť zaradená aj aplikácia na poľnohospodárstvo.
 Ing. Bohát – upozornil na potrebu stanovenia jednotnej štruktúry metodiky
doktorandských prác. Zároveň uviedol, že oponenti predkladaných metodík, ale aj
dizertačných prác by mali byť prednostne z katedier, na ktorých doktorandi študujú,
pretože sú im odborne najbližšie. Poukázal na slabú úroveň vyučovania cudzích jazykov
a upozornil na nutnosť riešenia tohto dlhodobého problému. V závere svojho vystúpenia
požiadal vedenie MF o zabezpečenie stojanov na bicykle pri objektoch MF.
 RNDr. Hlaváčová – informovala, že v máji 2008 bude študentom MF umožnené prihlásiť
sa na cudzí jazyk.
 RNDr. Vozárová – v zmysle Uznesenia 6/6/07 poskytla členom AS porovnanie vstupných
údajov pre rozpočet MF na rok 2008, uviedla že uvedené údaje sú výkonové parametre,
ktoré môže samotná fakulta ovplyvniť; údaje v percentách vyjadrujú podiel MF na celej
SPU (vypočítané boli z údajov zverejnených na internetovej stránke MŠ SR a SPU v Nitre
v januári – februári 2008):
Výkonový parameter

2007

2006

(údaj pre rozpočet
na rok 2008)

(údaj pre rozpočet
na rok 2007)

Prepočítaný počet študentov
1162
1277
Výkon podľa KN (koeficient nákladovosti)
2800
3030
*)
*)
Podiel MF (%)
15,29
14,92
Publikačná činnosť (%)
14,36
12,00
Počet interných doktorandov (%)
13,18
10,14
Objem finančných prostriedkov
9,08
8,22
z domácich grantov (%)
Objem finančných prostriedkov
76,70
nezapočítavali sa
zo zahraničných (výskumných) grantov (%)
Poznámka
*)
Podiel MF na vzdelávaní po zohľadnení vzájomného vyučovania je nižší, približne o 0,4%.

Zapísali:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS MF SPU v Nitre
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., podpredsedníčka AS MF SPU v Nitre

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