SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2014
Legislatívny rámec postavenia a činností akademického senátu fakulty
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty určuje § 23 zákona o VŠ1.
Akademický senát fakulty je definovaný zákonom o VŠ ako orgán akademickej samosprávy (§ 24),
pričom orgány akademickej samosprávy fakulty sú:
a) akademický senát fakulty,
b) dekan,
c) vedecká rada fakulty,
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Pôsobnosť akademického senátu vymedzuje zákon (§ 27 ods. 1), v stručnosti:
a) schvaľuje návrh dekana alebo predsedu AS na vnútorné predpisy,
b) volí kandidáta na dekana,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie alebo odvolanie prodekanov,
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie alebo odvolanie členov VR,
e) schvaľuje návrh rozpočtu a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
f) schvaľuje dlhodobý zámer,
g) schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení,
h) pred schválením vo VR prerokúva návrh študijných programov,
i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium,
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
k) volí zástupcu do RVŠ
l) raz za rok podáva správu o činnosti,
m) vyjadruje sa k návrhom rektora ohľadne majetku fakulty, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty,
n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty.
V zmysle zákona o VŠ a v súlade so Štatútom TF, akademický senát raz za rok podáva akademickej obci
fakulty správu o svojej činnosti.
Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre (ďalej len AS TF) v súlade s legislatívou zasadal počas
roka 2014 7‐krát, pričom o obsahu a priebehu svojich zasadnutí podrobne informoval akademickú obec
formou zápisníc, ktoré sú zverejnené na Úradnej výveske AS TF SPU v Nitre v pavilóne MF na
1. poschodí, na internetovej stránke fakulty, resp. v UIS na Dokumentovom serveri. AS TF nehospodári
s finančnými prostriedkami.
Prehľad zasadnutí AS TF SPU v Nitre
V roku 2014 AS TF zasadal 7 krát, a to nasledovne:
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 12. 03. 2014
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 25. 06. 2014
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 03. 07. 2014
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 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 12. 09. 2014
 ustanovujúce zasadnutie AS TF, konané dňa 06. 10. 2014
 rozšírené zasadnutie AO a zasadnutie AS TF, konané dňa 17. 10. 2014
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 03. 12. 2014
Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na stránke AS TF, resp. v UIS na dokumentovom serveri:
DS / Verejný Dokumentový server / Technická fakulta / Akademický senát / Zápisnice AS TF SPU / 2014.
Okrem zápisníc zo zasadnutí AS TF, sú v UIS zverejnené tiež nasledovné zápisnice:
 Zápisnica zo zasadnutia študentského parlamentu Technickej fakulty SPU v Nitre (07. 05. 2014)
 Zápisnica z priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS TF SPU v Nitre (10. 09. 2014)
 Zápisnica z priebehu volieb do študentskej časti AS TF SPU v Nitre (02. 10. 2014)
Zloženie akademického senátu, pracovných a volebných komisií je rovnako zverejnené v UIS:
DS / Verejný Dokumentový server / Technická fakulta / Akademický senát / Štruktúra AS TF SPU

ZÁVER
Vzhľadom na to, že AS TF podrobne informuje o obsahu a priebehu svojich zasadnutí v každej zápisnici,
v závere uvádzame stručné zhodnotenie.
AS TF bol na všetkých zasadnutiach počas roka 2014 uznášania schopný. Účasť 6 členov zamestnaneckej
časti bola 100 %, ostatní členovia majú ospravedlnené neúčasti na rokovaniach, a to z dôvodu PN alebo
ZSC. V prípade študentov sa vyskytli 3 neospravedlnené neúčasti.
Okrem členov senátu sa zasadnutí AS TF pravidelne zúčastňovali predkladatelia prerokovávaných
materiálov – dekan fakulty, prodekani a pani tajomníčka, prípadne ďalší hostia, a to najmä členovia AS
SPU v Nitre za TF, predseda FV FO OZ PŠaV a iní.
Členovia AS prichádzali na zasadnutia pripravení, aktívne a kompetentne vstupovali do diskusií.
Výsledky hlasovania o predkladaných materiáloch boli ovplyvnené viacerými faktormi:
 k materiálom prebehlo pripomienkové konanie predtým ako boli predložené na rokovanie AS,
 predkladané materiály boli kvalifikovane pripravené a na mieste zdôvodnené vecnými
argumentmi,
 predkladané materiály boli formálne aj obsahovo na vysokej úrovni a preto mnohé z nich boli
schválené bez pripomienok.
Aj vďaka tomu sa rokovania AS niesli v atmosfére porozumenia; diskusie k prerokovávaným bodom
programu boli vecné a kultúrne, pripomienky konštruktívne, dominovala snaha dospieť k dohode a nájsť
najlepšie možné riešenie s ohľadom na kľúčové záujmy fakulty.
V Nitre, dňa 7. decembra 2015
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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