Zápisnica č. 6/2007 z riadneho zasadnutia AS MF,
konaného dňa 8. 11. 2007 o 1300 hod. v zasadačke D – MF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení.
3. Návrh rozdelenia dodatočných dotačných prostriedkov.
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan MF
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej časti AS MF
Predkladá: doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., predseda AS MF
5. Hodnotenie uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na MF SPU
v Nitre na akademický rok 2007/2008.
Predkladá: RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., prodekanka MF SPU v Nitre
6. 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. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. predložil návrh
programu riadneho zasadnutia. Ďalšie návrhy členov AS MF na doplnenie alebo zmeny
návrhu programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/6/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
K bodu 2:
Ing. Mikuš, tajomník AS MF:
Uznesenie 2/5/07z predchádzajúceho zasadnutia AS MF konaného dňa 28. 6. 2007 bolo
splnené.
Uznesenie 3/5/07 (o zmene názvu fakulty) je priebežne plnené.
Diskusia k bodu 2:
Prodekan, doc. Pogran, informoval prítomných o priebehu schvaľovacieho procesu zmeny
názvu fakulty. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že proces zmeny názvu fakulty je sprevádzaný
viacerými návrhmi zmien názvu pracovísk fakulty (Katedra mechanizácie živočíšnej
a potravinárskej výroby → Katedra výrobnej techniky, Katedra mechaniky a strojníctva →
Katedra konštruovania strojov, Fakultné výpočtové stredisko → Centrum multimediálnych
a informačných technológií).
K bodu 3:
S návrhom rozdelenia dodatočných dotačných prostriedkov vystúpila Ing. Pastrnáková,
tajomníčka MF. Informovala, že AS SPU dňa 17.10. 2007 schválil pre MF SPU v Nitre
finančné prostriedky v kategórii EK 600 vo výške 466 000,- Sk. V mene dekana MF,
predniesla návrh, aby uvedené dodatočné dotačné prostriedky boli presunuté na podpoložku
EK 610-mzdy a aby podpoložka EK 620 – poistné a príspevok do poisťovní (164 032 Sk),
bola uhradená z nedotačných zdrojov. Uvedený návrh zdôvodnila schodkom MF vo výške
3 714 000 Sk.
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Diskusia k bodu 3:
RNDr. Vozárová: uviedla návrh (písomne bol zaslaný dekanovi MF, tajomníčke MF
a predsedovi AS), aby suma, ktorá zodpovedá odvodom (164 032 Sk) bola pridelená na
prevádzku, resp. na odvody (podľa aktuálnych pravidiel) a ostatné prostriedky, t.j. 301 968 Sk
boli pridelené na mzdy – v snahe vyhnúť sa vyčerpaniu nedotačných prostriedkov na odvody,
RNDr. Hlaváčová, prodekanka MF: uviedla, že vzhľadom na pokles počtu študentov sa
finančná situácia MF v roku 2008 ešte zhorší, z toho vyplýva, že pridelené dodatočné
finančné prostriedky by sme mali využiť na zníženie schodku v podpoložke EK 610 – mzdy,
Ing. Mikuš: navrhol využiť uvedenú sumu, resp. časť sumy na krytie prevádzkových nákladov
katedier,
Ing. Lukáč: podporil návrh dekana MF, aby poskytnuté prostriedky boli využité ako mzdové
prostriedky.
Uznesenie 2/6/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje pridelenie dodatočných dotačných prostriedkov vo výške
466.000,- Sk na podpoložku EK 610-mzdy. Podpoložka EK 620 – poistné a príspevok do
poisťovní vo výške 164 032 Sk bude uhradená z nedotačných zdrojov.
K bodu 4:
Predseda AS MF doc. Tkáč: vzhľadom na to, že traja členovia študentskej časti AS MF
(† Tomáš Špaček, Pavol Kaplík a Viktória Zatráková) už ďalej nemôžu uplatňovať svoj
mandát člena AS MF, je potrebné vyhlásiť voľby do študentskej časti AS MF.
Uznesenie 3/6/07:
Predseda AS MF SPU v Nitre vyhlasuje, v zmysle Zásad volieb do AS MF v Nitre, voľby
do študentskej časti AS MF v Nitre na deň 4. 12. 2007 (8.00 – 15.00 hod. v posluchárni
CH). V prípade neúčasti potrebného počtu študentov sa uskutoční opakovanie volieb
dňa 5. 12. 2007 (8.00 – 15.00 hod. v posluchárni CH).
Uznesenie 4/6/07:
AS MF SPU v Nitre poveruje organizovaním volieb člena študentskej časti AS MF
O. Vrableca. Termín odovzdania písomných návrhov kandidátov stanovuje na 27. 11.
2007.
Uznesenie 5/6/07:
AS MF SPU v Nitre poveruje podpredsedníčku AS MF SPU v Nitre RNDr. V. Vozárovú
dohľadom nad voľbami do študentskej časti AS MF.
K bodu 5:
Prodekanka RNDr. Hlaváčová: uviedla hlavné podmienky prijímania uchádzačov o štúdium
na MF pre ak. rok 2008/2009 a predpokladané počty prijatých študentov na 1. stupeň štúdia
v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zdôraznila, že štúdium v externej
forme štúdia na všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa bude bezplatné.
Diskusia k bodu 5:
Ing. Gálik, prodekan MF: informoval o predpokladaných počtoch študentov prijatých na
2. stupeň štúdia,
Doc. Tkáč, predseda AS MF: zdôraznil dôležitosť prerokovávanej problematiky, pretože
počet študentov je určujúci pre rozpočet fakulty,
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Prof. Nozdrovický: vyjadril myšlienku, že 9 študijných programov na 1. stupni štúdia je
priveľa a spôsobuje trieštenie potenciálu, navrhol zmapovať situáciu v študijných programoch
na okolitých univerzitách a pri predkladaní nových študijných programov využiť špecifiká
MF,
RNDr. Hlaváčová, prodekanka MF: rôznorodosť ponuky študijných programov má aj svoje
pozitíva, napr. oslovenie väčšieho počtu záujemcov o štúdium, uviedla tiež, že z hľadiska
konkurencie v ponuke študijných programov nehrozia v súčasnosti MF žiadne problémy,
RNDr. Vozárová: vyjadrila názor, že ponuku študijných programov nie je výhodné z hľadiska
prípadného záujmu o štúdium zužovať, prípadná redukcia študijných programov, ak sú na to
závažné dôvody, by mala nastať z iniciatívy katedry, nie z iniciatívy vedenia MF,
Doc. Tkáč: sa vyslovil za širšiu ponuku študijných programov,
Doc. Pogran, prodekan MF: poukázal na vnútorné rezervy MF v tom zmysle, že iné fakulty
nám odčerpávajú dotačné prostriedky za výučbu predmetov, ktoré si vieme zabezpečiť sami,
Doc. Tkáč: vyjadril potrebu spracovania analýzy príčin úbytku študentov na MF a analýzy
možností zabezpečenia vyučovania predmetov v jednotlivých študijných programoch, ktoré
sú v súčasnosti zabezpečované inými fakultami. Na základe výsledkov uvedených analýz
bude následne možné navrhnúť a uskutočniť opatrenia na zlepšenie uvedených ukazovateľov
a tým aj rozpočtu fakulty.
Uznesenie 6/6/07:
AS MF SPU v Nitre poveruje podpredsedníčku AS MF SPU v Nitre a členku komisie
pre tvorbu metodiky rozdeľovania dotačných prostriedkov RNDr. V. Vozárovú
pripraviť porovnanie vstupných údajov pre rozpočet MF na rok 2007 a 2008.
Uznesenie 7/6/07:
AS MF SPU v Nitre žiada vedenie MF o poskytnutie výsledkov analýzy príčin úbytku
študentov na MF a analýzy možností zabezpečenia vyučovania predmetov v jednotlivých
študijných programoch, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované inými fakultami a z toho
vyplývajúcich dôsledkov.
Uznesenie 8/6/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh Hodnotenia uchádzačov o štúdium a návrh počtu
prijímaných uchádzačov na MF SPU v Nitre na akademický rok 2007/2008 bez
pripomienok.
K bodu 6:
Diskusia k bodu 6:
RNDr. Vozárová: predniesla prehľad výkonových parametrov uplatňujúcich sa pri
rozdeľovaní dotačných prostriedkov,
Doc. Tkáč: na základe prednesenej analýzy navrhol opatrenia, ktoré by mali priniesť
pozitívne efekty z hľadiska rozpočtu MF:
• priebežné hodnotenie a kontrola pedagogického procesu,
• zvýšená a koordinovaná činnosť gestorov ŠP pri ponuke ŠP študentom SŠ,
• zefektívnenie vyučovacieho procesu,
• redukcia výučby predmetov inými fakultami,
• priebežné hodnotenie doktorandského štúdia a aktivity podporujúce zvýšenie záujmu
študentov o doktorandské štúdium,
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• opatrenia na zvýšenie výkonov vo vedecko-výskumnej oblasti,
RNDr. Hlaváčová, prodekanka MF: je potrebné prepočítať efektívnosť redukcie výučby
predmetov inými fakultami, pretože to nemusí byť v každom prípade výhodné,
Ing. Pastrnáková, tajomníčka MF: metodika tvorby rozpočtu je chybná, pretože MF financuje
činnosť katedier, ktoré poskytujú služby celej univerzite (napr. katedra jazykov), ale tieto
katedry sú pričlenené vždy k niektorej z fakúlt,
Doc. Tkáč, predseda AS MF ďalej informoval, že dňa 21. 11. 2007 sa uskutoční zasadnutie
RVŠ SR s nasledovným programom:
• návrh novely zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja (172/2005),
• kritéria začlenenia vysokých škôl medzi univerzitné, odborné a iné,
• riešenie situácie Sekretariátu RVŠ SR,
• voľby členov za RVŠ SR do odborných komisii.
Ing. Vitázková, predsedníčka FV OZ PŠaV informovala:
• uskutoční sa V. zjazd OZ PŠaV,
• od 1. 1. 2008 dôjde k zvýšeniu tarifných platov o 4 %,
• každý zamestnanec dostal zo sociálneho fondu 1000 Sk.
Doc. Tkáč: navrhol uznesenie, ktorým AS MF poveruje Legislatívnu komisiu AS MF
spracovaním úprav štatútu a študijného poriadku a prípravou organizačného poriadku MF
v zmysle schválených zákonov.
Uznesenie 8/6/07:
AS MF SPU v Nitre poveruje Legislatívnu komisiu AS MF v Nitre spracovaním
úprav Štatútu MF SPU v Nitre a Študijného poriadku MF SPU v Nitre a prípravou
organizačného poriadku MF SPU v Nitre v zmysle schválených zákonov.
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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