Zápisnica č. 5/2007 z riadneho zasadnutia AS MF,
konaného dňa 28. 6. 2007 o 1300 hod. v zasadačke D – MF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Pracovné pomery s vysokoškolskými učiteľmi nad 65 rokov veku
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan MF
3. Návrh na zmenu názvu fakulty
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan MF
4. Rôzne
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 1/5/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Vzhľadom na to, že v programe je zaradený bod týkajúci sa personálnych záležitostí a o tých
sa podľa čl. 16, ods. 7c Rokovacieho poriadku AS MF uznáša AS tajným hlasovaním, boli za
overovateľov
hlasovania
predsedom
AS
MF
SPU
v
Nitre
navrhnutí
doc. Ing. D. Hrubý, PhD., a Ing. O. Lukáč, PhD.
K bodu 2:
Predseda AS MF doc. Tkáč požiadal predkladateľa materiálu, dekana MF prof. Kročka,
o predloženie návrhu na uzavretie pracovných pomerov s vysokoškolskými učiteľmi nad 65
rokov. Prof. Kročko predstavil návrhy na uzavretie pracovných pomerov
s doc. RNDr. Jurajom Duncom, CSc. (50 % úväzok), prof. Ing. Rudolfom Tolnaiom, CSc.
(100 % úväzok) a doc. Ing. Ivanom Karasom, CSc. (100 % úväzok). Zároveň uviedol dôvody
na prijatie a odporučil prijať všetky tri návrhy.
V diskusii k predloženým návrhom vystúpili:
• prof. Nozdrovický – podporil predložené návrhy,
• doc. Rusnák – podporil predložené návrhy,
• Ing. Lukáč – požiadal o informáciu, ako sa prijatie uvedených troch pracovníkov
prejaví na rozpočte fakulty.
Dekan MF, prof. Kročko uviedol, že metodika rozpočtu je taká, že platy profesorov
a docentov sú fixne napočítané podľa aktuálneho stavu.
Tým sa rozprava k bodu 2 skončila a prebehlo tajné hlasovanie o všetkých troch kandidátoch.
Hlasovanie o návrhu na uzavretie pracovného pomeru s doc. RNDr. Jurajom Duncom, CSc.,
na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa (§ 77, odst. 6, zákona 131/2002 Z.z.)
Celkový počet hlasujúcich členov AS MF SPU v Nitre:
Počet platných hlasov:

14
14

1

Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS MF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

13
0
1

Hlasovanie o návrhu na uzavretie pracovného pomeru s prof. Ing. Rudolfom Tolnaiom, CSc.,
na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa (§ 77, odst. 6, zákona 131/2002 Z.z.)
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:

14
14
11
1
2

Hlasovanie o návrhu na uzavretie pracovného pomeru s doc. Ing. Ivanom Karasom, CSc.,
na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa (§ 77, odst. 6, zákona 131/2002 Z.z.)
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:

14
14
11
1
2

Uznesenie 2/5/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje uzatvorenie pracovných pomerov s doc. RNDr. Jurajom
Duncom, CSc. (50 % úväzok), prof. Ing. Rudolfom Tolnaiom, CSc. (100 % úväzok)
a doc. Ing. Ivanom Karasom, CSc. (100 % úväzok) na pracovné miesto vysokoškolského
učiteľa podľa § 77, odst. 6, zákona 131/2002 Z.z..
K bodu 3:
Predkladateľ materiálu, dekan MF prof. Kročko, uviedol, že pracovná komisia pre výber
názvu fakulty odporučila na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2007 ako prijateľné nasledujúce
návrhy názvu fakulty:
• Fakulta aplikovaného inžinierstva – Faculty of Applied Engineering
• Fakulta strojov a riadenia procesov – Faculty of Machinery and Process Control
• Fakulta strojov a výrobných technológií – Faculty of Machinery and Production
Technologies
• Technická fakulta – Technical Faculty, resp. Faculty of Technology
Z týchto návrhov dekan MF prof. Kročko odporučil na prijatie názov Technická fakulta.
V diskusii k predloženému návrhu vystúpili:
• doc. Opáth – podporil predložený návrh,
• prof. Nozdrovický – vyslovil názor, že názov Technická fakulta je jednoduchý
a jednoznačne odlišuje našu fakultu od ostatných fakúlt. Zároveň navrhol, aby
anglický ekvivalent bol Faculty of Technology,
• doc. Hrubý – podporil názvy Technická fakulta a Fakulta aplikovaného inžinierstva,
• RNDr. Vozárová – vyjadrila názor, že názov fakulty by mal byť všeobecný, nie
ohraničujúci, tak aby zahrnul aj ďalšie možnosti rozvoja fakulty; predkladaný návrh
vyhovuje tejto podmienke, je tradičný, osvedčený a ľahko čitateľný; podporila
anglický ekvivalent Faculty of Technology,
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•
•
•
•

doc. Tkáč – uviedol, že názvy Polytechnická fakulta, Technická fakulta a Fakulta
aplikovaného inžinierstva sú vzhľadom na akreditované študijné programy
vyhovujúce.
študent Špaček – sa opýtal, odkedy bude platiť nový názov fakulty,
doc. Pogran – uviedol, že zavedenie nového názvu fakulty vyžaduje uskutočniť určité
legislatívne úkony, preto si zavedenie nového názvu fakulty vyžiada určitý čas,
doc. Opáth – navrhol, že v súvislosti so zmenou názvu fakulty by bolo vhodné
pouvažovať aj nad zmenami názvov katedier.

Uznesenie 3/5/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh dekana MF, prof. Ing. Vladimíra Kročka, CSc., na
zmenu názvu Mechanizačnej fakulty na názov Technická fakulta.
K bodu 4:
• doc. Tkáč – zúčastnil sa na zasadnutí RVŠ v Komárne, na ktorom zástupcovia VŠ
nesúhlasili s obmedzením samosprávnych funkcií VŠ (posilnenie právomocí rektora
a správnej rady na úkor právomocí akademických senátov), ktoré sú uvedené v návrhu
novely zákona o VŠ;
• prof. Nozdrovický – vyjadril názor, že na MF by mala existovať smernica na
vypracovanie záverečných prác 1. a 2. stupňa štúdia, ktorá by bola pre študentov
záväzná.
Zapísal:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS MF SPU v Nitre

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