Zápisnica č. 2/2008
z mimoriadneho zasadnutia AS Technickej fakulty SPU v Nitre,
konaného dňa 14. 4. 2008 o 1200 hod. vo Sv. Petri
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmeny názvov niektorých katedier a pracoviska TF.
Predkladá: doc. Ing. Štefan Pogran, PhD., prodekan TF SPU v Nitre
3. Informácia o rozpočte TF SPU v Nitre na rok 2008
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan TF
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1:
Vzhľadom na to, že išlo o spoločné zasadnutie AS TF a Kolégia dekana TF SPU v Nitre,
zasadnutie otvoril dekan fakulty prof. Ing. V. Kročko, CSc. Vo svojom príhovore zdôraznil,
že Akreditačná komisia prerokovala návrh a pozitívne sa vyjadrila k zmene názvu
Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre na Technickú fakultu SPU v Nitre. Dekan TF uviedol, že
hlavným dôvodom pre zmenu názvu fakulty bolo, aby názov fakulty zodpovedal obsahu
študijných programov a tým zlepšil možnosti uplatnenia absolventov a zároveň zvýšil záujem
o štúdium (čo sa už aj prejavilo v počte prihlášok), očakáva sa aj pozitívny dopad zmeny
názvu fakulty na prezentáciu fakulty, pričom zdôraznil nutnosť propagácie fakulty nielen na
regionálnej úrovni a spomedzi očakávaných významných udalostí pripomenul 40. výročie
založenia MF (september 2009). V závere svojho príhovoru odovzdal slovo predsedovi AS
TF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáčovi, PhD. Predseda AS TF poďakoval dekanovi TF za
pozitívne správy a v zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložil návrh
programu mimoriadneho zasadnutia. Ďalšie návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny
návrhu programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/2/08:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje
jednomyseľne, bez pripomienok.

návrh

programu

mimoriadneho

zasadnutia

K bodu 2:
Doc. Ing. Štefan Pogran, PhD., prodekan TF predložil návrhy na zmeny názvov niektorých
katedier a jedného pracoviska TF SPU v Nitre.
a) Návrh na zmenu názvu Katedry vozidiel a tepelných zariadení na Katedru dopravy
a manipulácie. Návrh uviedol vedúci KVaTZ, doc. Tkáč, ktorý v stručnosti zhrnul dôvody na
zmenu názvu katedry.
V diskusii vystúpili:
 prof. Tolnai – vhodnejším by bol názov Katedra dopravnej a manipulačnej techniky; tento
názor podporili aj prof. Nozdrovický a doc. Gaduš;
 doc. Tkáč – návrh je akceptovateľný;
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 doc. Drabant – zdôvodnil, prečo je pôvodný návrh predložený katedrou vhodnejší.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
14
Počet hlasov za návrh:
11
Počet hlasov proti návrhu:
3
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:
0
b) Návrh na zmenu názvu Katedry mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby na
Katedru výrobnej techniky. Návrh uviedol vedúci KMŽaPV doc. Opáth, ktorý v stručnosti
zhrnul dôvody na zmenu názvu katedry.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
13
0
1

c) Návrh na zmenu názvu Katedry mechaniky a strojníctva na Katedru konštruovania
strojov. Návrh uviedol vedúci KMaS, doc. Rusnák, ktorý v stručnosti zhrnul dôvody na
zmenu názvu katedry.
V diskusii vystúpili:
 prof. Nozdrovický – sa vyjadril za zachovanie slova „strojníctva“ v názve, pretože lepšie
vystihuje zameranie katedry;
 doc. Gaduš – oponoval predrečníkovi tvrdením, že práve navrhovaný názov lepšie
vystihuje zameranie katedry.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
13
0
1

d) Návrh na zmenu názvu Katedry elektrotechniky a automatizácie na Katedru
elektrotechniky a informatiky. Návrh uviedol vedúci KEA, Ing. Lukáč, ktorý v stručnosti
zhrnul dôvody na zmenu názvu katedry.
V diskusii vystúpili:
 prof. Tolnai – vyjadril názor, že vypustenie slova „automatizácia“ z názvu nie je vhodné
a spýtal sa, či je potrebné v dnešnej dobe vzdelávanie v oblasti informatiky;
 Ing. Lukáč – je predpoklad, že informatika bude lákadlom pre uchádzačov o štúdium na
katedre, ako aj na celej fakulte.
 RNDr. Hlaváčová – prihovárala sa za zachovanie slova „automatizácia“ v názve katedry.
 Ing. Lukáč – akceptoval návrhy predrečníkov a navrhol, aby sa hlasovalo o názve:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
13
0
1
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e) Návrh na zmenu názvu Fakultného výpočtového strediska Mechanizačnej fakulty na
Multimediálne centrum Technickej fakulty. Návrh uviedol vedúci pracoviska,
Ing. Adamovský, ktorý v stručnosti zhrnul dôvody na zmenu názvu pracoviska.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
0
0

K bodu 3:
Informácie o rozpočte TF SPU v Nitre na rok 2008 poskytol dekan TF,
prof. Kročko. Vo svojom vystúpení uviedol, že potrebné mzdové prostriedky vo výške
38,4 mil. Sk budú vykryté z pridelenej dotácie na mzdy vo výške 37,2 mil. Sk a dotácie na
študentov externého štúdia vo výške 1,54 mil. Sk.
Zároveň zdôraznil, že nemožno vyjadriť úplnú spokojnosť iba s vykrytím mzdových
požiadaviek, pretože nezostávajú prostriedky na rozvoj katedier a fakulty. Vyzval všetkých na
zlepšenie úsilia o získanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, najmä uchádzaním sa o
finančné prostriedky z grantových agentúr. Dotkol sa tiež problematiky personálneho
obsadenia pracovísk TF a nerovnomerného pracovného zaťaženia pracovníkov na
jednotlivých pracoviskách, zdôraznil nutnosť zamerať sa na aktivity zásadného významu
z hľadiska akreditácie a vyjadril zámer personálne posilniť produktívne pracoviská na úkor
menej produktívnych, z tohto hľadiska sa bude posudzovať aj potreba ďalšieho
zamestnávania zamestnancov v dôchodkovom veku.
Účelové prostriedky pridelené TF vo výške 3,18 mil. Sk navrhol prof. Kročko využiť na
podporu aktivít v rámci celoživotného vzdelávania, resp. na aktivity zamerané na prax (napr.
vybavenie laboratórií pre výskumnú činnosť na objednávku z praxe), ktoré môžu priniesť
ďalšie finančné prostriedky.
Na záver vyzdvihol prácu prorektora doc. Rataja a členky Komisie pre metodiku rozpočtu
RNDr. Vozárovej pri tvorbe internej metodiky rozpočtu na rok 2008 a za ich činnosť im
poďakoval.
V diskusii vystúpili:
 Doc. Tkáč, predseda AS TF, vyjadril názor, že účelové finančné prostriedky by mali byť
využité tak, aby priniesli ďalšie finančné prostriedky, podporil orientáciu na prax. Zároveň
skonštatoval, že rozpočet na rok 2008 neumožňuje rozvoj fakulty, ale ide iba o udržanie
doterajšieho stavu. Vzhľadom na to, že nejde o bezproblémový rozpočet, navrhol vykonať
racionalizačné opatrenia a opatrenia na zlepšenie výkonov pracovníkov. Odporučil, aby
Vedenie TF pripravilo návrh racionalizačných opatrení a kritériá pre personálny audit.
 Doc. Simoník: pozitívne hodnotil prácu zamestnancov fakulty v predchádzajúcom období,
čo sa odrazilo na výške pridelených dotačných prostriedkov. Zdôraznil tiež, že je potrebné
zamerať sa na také výskumné projekty, ktoré sú lepšie dotované, napr. prostriedky z
fondov EÚ.
K bodu 4:
 Prof. Kročko, dekan TF, uviedol, že platné kritériá na habilitačné a inauguračné konanie
sú minimálne, uvažuje sa však o vytvorení celoštátnych komisií, vyjadril preto podporu
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pre otvorenie habilitačného, resp. inauguračného konania pre všetkých kolegov
spĺňajúcich kritériá.
 Doc. Rataj, prorektor SPU, vyzval na publikovanie vo forme monografií a učebníc,
z každej obhájenej dizertačnej práce môže vzniknúť jedna monografia.
 Doc. Simoník, predseda AS SPU, vyjadril potrebu presadenia špecifickosti pre technické
fakulty pri požiadavke počtu publikácií v karentovaných časopisoch v rámci habilitačných
a inauguračných kritérií, ostatné podmienky sú splniteľné.

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

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