SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2008

Vážení členovia Akademickej obce Technickej fakulty,
v

zmysle

zákona

o

vysokých

školách

a

Štatútu

TF

predkladám

správu

o činnosti AS TF za rok 2008.
Rok 2008 bol veľmi dôležitým obdobím pre ďalší vývoj našej fakulty, čo súvisí predovšetkým
s úspešným zavŕšením legislatívneho procesu zmeny názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre
na Technickú fakultu SPU v Nitre. Dôvodom pre iniciovanie zmeny názvu fakulty bola snaha
o zosúladenie názvu fakulty s obsahom študijných programov a zvýšenie atraktivity fakulty
z hľadiska záujmu o štúdium.
Činnosť akademického senátu v roku 2008 bola určená najmä: zmenou názvu fakulty,
komplexnou akreditáciou, implementáciou legislatívnych zmien a prípravou vnútorných
predpisov TF, resp. AS TF a analýzou rozpočtu.
AS TF pracoval v r. 2008 v nasledovnom zložení: doc. Angelovič, doc. Drabant, prof. Hrubý,
Ing. Lukáč, Ing. Mikuš, prof. Nozdrovický, doc. Opáth, prof. Rusnák, doc. Tkáč, RNDr. Vozárová,
a

študenti:

Ing.

Bohát,

Ing.

Michal

Kročko,

Bc.

Peter

Pikor,

Monika

Šuchaňová

a Ondrej Vrablec.
Predsedníctvo AS TF pracovalo v zložení: doc. Tkáč - predseda AS, RNDr. Vozárová podpredseda za zamestnaneckú časť AS, Ing. Bohát - podpredseda za študentskú časť AS
a Ing. Mikuš - tajomník AS.
V priebehu roka 2008 došlo k zmene zloženia AS, dňa 12. 11. 2008 sa uskutočnili doplňujúce
voľby do študentskej časti AS a namiesto Ing. Michala Kročka, ktorému zanikol mandát člena
AS, bola za zástupcu študentov v AS TF zvolená študentka Paula Hlavatá.
V hodnotenom období vykonávali v AS TF činnosť 3 pracovné komisie: legislatívna, ktorej
predsedom bol prof. Nozdrovický, ekonomická, pod vedením predsedu, doc. Drabanta a komisia
pre rozvoj fakulty pod vedením Ing. Lukáča.
AS TF prostredníctvom zástupcu TF v RVŠ SR, predsedu AS TF, spolupracoval
s RVŠ SR. Medzi najdôležitejšie témy riešené v spolupráci s MŠ SR patrili: návrh metodiky
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009, návrh rozpočtu pre
VŠ na rok 2009, návrh normatívov na prideľovanie dotácií pre VVŠ a

financovanie vedy

a techniky.
V roku 2008 sa uskutočnilo celkovo 6 zasadnutí AS TF. Počas svojich zasadnutí sa AS zaoberal
37 bodmi programu. Medzi najdôležitejšie body programu patrili: prerokovanie a schválenie
zmien názvov katedier a pracovísk fakulty, prerokovanie a schválenie návrhu Štatútu TF SPU
v Nitre, prerokovanie a schválenie Správy o činnosti MF za rok 2007, prerokovanie a schválenie
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Správy o hospodárení MF za rok 2007, rozdelenie dotačných prostriedkov na rok 2008,
schválenie členov Vedeckej rady TF, schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium
a návrhu počtu prijímaných uchádzačov.
Za veľmi pozitívne možno považovať, že AS sa stretával v uplynulom období vždy
v uznášaniaschopnom počte, prevažná väčšina členov mala 100 % účasť na zasadnutiach.
Všetky zasadnutia senátu sa niesli v pracovnom duchu, diskusie boli vecné, kultúrne, so
znalosťou prerokovávanej problematiky. Zodpovedný prístup členov AS sa prejavil aj na kvalite
prijímaných rozhodnutí, za čo patrí všetkým členom senátu uznanie a poďakovanie.
V zmysle Štatútu TF sú zasadnutia AS verejné, pričom v súlade s rokovacím poriadkom sa do
rozpravy môžu zapojiť aj nečlenovia akademickej obce. Svoje postrehy, návrhy a pripomienky je
možné posielať písomnou formou členom Predsedníctva AS, prípadne sa osobne obrátiť na
hociktorého z členov AS. Významným prejavom transparentnosti činnosti AS je zverejňovanie
zápisníc zo zasadnutí senátu na internetovej stránke fakulty, kde sú prístupné všetkým členom
akademickej obce, resp. všetkým zamestnancom fakulty.
Pravidelne sa zasadnutí AS zúčastňoval aj dekan TF, prof. Kročko, resp. členovia vedenia TF.
Pozitívne možno hodnotiť zodpovedný prístup členov vedenia TF, resp. ich poverených
zástupcov k príprave dôležitých materiálov, ktoré boli predkladané na rokovanie AS. Rovnako
predseda AS sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí vedenia TF a v prípade záležitostí súvisiacich
s činnosťou AS a chodom TF bol aktuálne prizývaný dekanom na ich prerokovávanie.
Na tomto mieste by som rád zdôraznil a ocenil vecnú a korektnú spoluprácu AS s vedením
fakulty. Aj vďaka veľmi dobrej vzájomnej komunikácii medzi vedením TF a AS bola vytvorená na
fakulte priaznivá pracovná atmosféra, ktorá prispela k zdarnému priebehu kľúčových procesov
z hľadiska existencie TF. Vedeniu fakulty vyslovujem v mene AS poďakovanie nielen za veľmi
dobrú spoluprácu so senátom, ale i za mimoriadne pracovné nasadenie v prospech TF
v hodnotenom období.
AS TF si cení korektnú spoluprácu a vzťahy s Fakultným výborom odborového zväzu pri TF,
vďaka čomu boli členovia senátu prostredníctvom Ing. Vitázkovej pravidelne informovaní
o aktuálnom dianí v Odborovom zväze.
Taktiež vyslovujem poďakovanie predsedovi AS SPU, doc. Simoníkovi, ako aj členom senátu
univerzity za spoluprácu v prospech fakulty.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom akademickej obce a zamestnancom fakulty,
ktorí sa adekvátnou mierou podieľali na dosiahnutých výsledkoch a zaželať Vám všetkým veľa
zdravia a osobných i pracovných úspechov.

Apríl, 2009
doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
predseda AS TF SPU v Nitre
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