Zápisnica č. 4/2008 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 23. 6. 2008 o 1500 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov pridelených na rok 2008 v rámci podprogramu
077 11 – dotácia na špecifiká.
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan TF
4. 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 predložil návrh programu riadneho zasadnutia.
Ďalšie návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/4/08:
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 14. 5. 2008 boli
splnené.
K bodu 3:
Dekan TF, prof. V. Kročko uviedol, že z jednotlivých katedier bolo predložených 10
projektov na čerpanie špecifickej dotácie vo výške 3 180 000 Sk. Projekty boli rôzneho
zamerania a s rôznou finančnou náročnosťou. Pri výbere projektov odporúčaných na
financovanie boli brané do úvahy kritériá, ktoré boli prezentované na zasadnutí AS TF dňa
14. 5. 2008. Na schválenie financovania sú odporučené projekty:
• Analyzátor výfukových plynov (Katedra dopravy a manipulácie) – 750 000,- Sk;
• Termovízna kamera (Katedra výrobnej techniky) – 575 000,- Sk;
• CNC sústruh (Katedra kvality a strojárskych technológií) – 1 500 000,- Sk;
• Zariadenie na meranie termofyzikálnych vlastností (Katedra fyziky) – 175 000,Sk;
• Prístroje a príslušenstvo potrebné na sprevádzkovanie solárneho zariadenia
(Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky) – 180 000,- Sk.
V diskusii vystúpili:
 doc. Rusnák: ak sa budú podobné finančné prostriedky rozdeľovať aj v nasledujúcom
roku, bude potrebné prihliadať na to, ktoré pracoviská neboli v tomto roku podporené;
 doc. Tkáč, predseda AS TF: bude snaha v budúcom období podporiť aj ostatné pracoviská,
závisí to však aj od kvality predložených projektov;
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 doc. Opáth: zdôraznil, že všetky predložené návrhy sú potrebné a akceptovateľné; zároveň
dal návrh na zriadenie celofakultného centrálneho laboratória, v ktorom by bola sústredená
najlepšia technika;
 prof. Kročko, dekan TF: centrálne laboratóriá sa neosvedčili; každé zariadenie potrebuje
na obsluhu kvalifikovaný personál, ten sa nachádza na katedrách, preto jednoduchším a
efektívnejším riešením je otvorenie sa katedier vzájomnej spolupráci.
Uznesenie 2/4/08:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje jednomyseľne, bez pripomienok návrh rozdelenia
finančných prostriedkov pridelených na rok 2008 v rámci podprogramu 077 11 –
dotácia na špecifiká na uvedené projekty vybavenia laboratórií:
• Analyzátor výfukových plynov (Katedra dopravy a manipulácie) – 750 000,- Sk;
• Termovízna kamera (Katedra výrobnej techniky) – 575 000,- Sk;
• CNC sústruh (Katedra kvality a strojárskych technológií) – 1 500 000,- Sk;
• Zariadenie na meranie termofyzikálnych vlastností (Katedra fyziky) –
175 000,- Sk;
• Prístroje a príslušenstvo potrebné na sprevádzkovanie solárneho zariadenia
(Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky) – 180 000,- Sk.
K bodu 4:
 Doc. Hlaváčová, prodekanka TF: informovala o počte prijatých uchádzačov o štúdium na
TF SPU v ak. roku 2008/2009;
 Doc. Tkáč, predseda AS TF: upozornil, že študijné programy 10 z 13 študijných skupín
v ak. roku 2008/2009 garantujú 3 katedry, z čoho vyplýva vážny problém
nerovnomernosti zaťaženia pracovníkov fakulty; zároveň upozornil na výrazný úbytok
študentov počas bakalárskeho štúdia, čo má značne nepriaznivý dopad na pridelené
finančné prostriedky fakulty; odporučil, aby sa pri predčasnom ukončení štúdia
dotazníkom, príp. inou formou zisťovali príčiny ukončenia, po vykonaní analýzy by bolo
možné uskutočniť účinné opatrenia na zníženie úbytku študentov;
 Doc. Simoník: navrhol zintenzívniť komunikáciu so študentmi, zlepšiť propagáciu fakulty
a jednotlivých študijných programov;
 Prof. Kročko, dekan TF: zdôraznil, že študent musí byť na prvom mieste, požiadavky na
študentov majú byť primerané; vedenie TF vykoná analýzu úväzkov na jednotlivých
katedrách a na základe jej výsledkov budú pracovníci presunutí tak, aby sa dosiahlo
rovnomerné úväzkové zaťaženie pracovníkov;
 Prof. Nozdrovický: TF je fakultou s celoslovenskou pôsobnosťou, preto je potrebné
zachovať študijné programy s jedinečným zameraním; je alarmujúci pokles záujemcov
o študijné programy zamerané na poľnohospodársku techniku, pričom z praxe je záujem
o takýchto absolventov.
V Nitre, 23. 6. 2008
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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