SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012 - vystúpenie
Vážený pán dekan, vážený pán predseda AS SPU, pani tajomníčka, páni prodekani, vážení
členovia Akademickej obce Technickej fakulty, milí kolegovia,
v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade so Štatútom TF, akademický senát raz za rok podáva akademickej obci
fakulty správu o svojej činnosti. Predtým ako Správa o činnosti AS TF bude zverejnená na
stránke a výveske AS TF, mi dovoľte, aby som predstúpila pred Vás s jej komentovanou
verziou...
Postavenie a rozsah pôsobnosti AS fakulty na základe § 24 Zákona:
Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:
a) akademický senát fakulty
b) dekan
c) vedecká rada fakulty
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné (§ 26 ods.5)
Pôsobnosť akademického senátu tiež vymedzuje zákon (§ 27), len stručne uvediem:
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.

1

SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012

V podobnej štruktúre je spracovaná aj správa o činnosti AS TF, ktorá obsahuje nasledovné
časti:
1. Zloženie AS TF a pracovných komisií
2. Zasadnutia AS – prehľad najdôležitejších prerokovávaných bodov
3. Záver – zhodnotenie činnosti AS TF za rok 2012

ZLOŽENIE AS TF
Zloženie AS TF
Predsedníčka AS TF
Podpredseda AS TF - za
zamestnaneckú časť AS TF
Podpredseda AS TF - za
študentskú časť AS TF
Tajomník:
Členovia AS TF:
zamestnanecká časť:

študentská časť*

doc. RNDr. Vozárová Vlasta, PhD.
doc. Ing. Korenko Maroš, PhD.

vlasta.vozarova@uniag.sk
maros.korenko@uniag.sk

Ing. Angelovič Michal

xangelovicm1@is.uniag.sk

Ing. Mikuš Rastislav

rastislav.mikus@uniag.sk

doc. Ing. Angelovič Marek, PhD.
doc. RNDr. Hlaváčová Zuzana, CSc.
prof. Ing. Hrubý Dušan, PhD.
Ing. Jablonický Juraj, PhD.
doc. Ing. Kučera Marián, CSc.
Ing. Lukáč Ondrej, PhD.
Ing. Žitňák Miroslav, PhD.
Bršel Tomáš

marek.angelovic@uniag.sk
zuzana.hlavacova@uniag.sk
dusan.hruby@uniag.sk
juraj.jablonicky@uniag.sk
marian.kucera@uniag.sk
ondrej.lukac@uniag.sk
miroslav.zitnak@uniag.sk

Ing. Dubeňová Monika

xdubenova@is.uniag.sk

Bc. Jánošová Michaela

xjanosova@is.uniag.sk

Porubský Martin

xporubskym3@is.uniag.sk

xbrselt@is.uniag.sk

* funkčné obdobie plynie od 25. 3. 2013 do konca funkčného obdobia senátu

Pracovné komisie AS TF

Ekonomická komisia

Legislatívna komisia

Ing. Ondrej Lukáč, PhD. – predseda

doc. Ing. Marián Kučera, CSc. – predseda

Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

Ing. Michal Angelovič

Tomáš Bršel

Komisia pre rozvoj

Pedagogická komisia

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. – predseda

doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. – predseda

Ing. Rastislav Mikuš

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Martin Porubský

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Bc. Michaela Jánošová
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Zasadnutia AS TF SPU v Nitre
V roku 2012 AS TF zasadal 7 krát, počas svojich zasadnutí sa zaoberal 40 bodmi programu:


mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 13. 01. 2012



riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 13. 02. 2012



riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 16. 03. 2012



mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 09. 05. 2012



riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 07. 06. 2012



riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 14. 09. 2012



mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 20. 11. 2012

Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na stránke AS TF, takže zamestnanci TF a členovia
AO sa môžu oboznámiť s obsahom a priebehom jednotlivých zasadnutí, s vystúpeniami
členov AS, s ich stanoviskami, argumentmi, názormi a, samozrejme, so znením prijatých
uznesení.
Prehľad najdôležitejších prerokovávaných bodov na zasadnutiach AS TF a výsledok
hlasovania
 Návrh na výšku spoluúčasti TF pri financovaní projektov predkladaných
v rámci operačných programov „Vzdelávanie“ a Výskum a vývoj“ v roku 2012
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS v závislosti od požadovanej výšky spoluúčasti s ohľadom na možnosti TF schválil,
resp. odporučil dekanovi TF rokovať s rektorom SPU o financovaní spoluúčasti
 Návrh na úpravu hodnotenia a vykonávací predpis k Internému hodnoteniu výkonov
vysokoškolských učiteľov TF a výskumných pracovníkov TF SPU v Nitre za rok 2011
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS schválil s pripomienkami
 Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2012
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS schválil s pripomienkou
 Návrh študijných programov
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS odporučil na schválenie vo VR s pripomienkami
 Pracovné pomery vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ a
„profesor“ - v zmysle § 23, ods. 2, písm. e Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS vyjadril podporné stanovisko k uplatňovaniu takého spôsobu obsadzovania
funkčných miest docentov a profesorov a ďalších zamestnancov fakulty, pri ktorom sa
bude brať do úvahy hodnotenie výkonov, ktoré sú podmienkou úspešnej akreditácie TF
SPU v Nitre
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 Vykonávacie predpisy TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU v Nitre
Predkladateľ: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
- AS schválil bez pripomienok
 Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok
Predkladateľ: doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
- AS schváli bez pripomienok
 Návrh členov disciplinárnej komisie TF SPU v Nitre
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS schválil
 Správa o hospodárení TF SPU v Nitre za rok 2011
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
- AS schválil bez pripomienok
 Správa o činnosti TF SPU v Nitre za rok 2011
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS schválil bez pripomienok
 Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na
TF SPU v Nitre na akademický rok 2013/14
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan, doc. Ing. Roman Gálik, PhD.,
prodekan
- AS schválil s pripomienkami
 Návrh na zriadenie Informačného a koordinačného centra výskumu Technickej fakulty
SPU v Nitre
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
- AS schválil s pripomienkami
 Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF a výsledky volieb do študentskej
časti AS SPU v Nitre
Predkladateľ: Ing. Pavol Kaplík, predseda FŠVK AS TF
- AS zobral na vedomie
 Návrh školného TF SPU v Nitre na akademický rok 2013/2014
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; doc. Ing. Roman Gálik, PhD.,
prodekan TF
- AS schválil bez pripomienok
 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku TF SPU v Nitre
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
- AS schválil s pripomienkou a odporučil, aby v zmysle schváleného dodatku boli
vypracované a zverejnené vnútorné poriadky vedeckých a účelových pracovísk TF
 Dodatok č. 2 k Štatútu TF SPU v Nitre
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
- AS schválil s pripomienkou
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 Určenie počtu pracovných miest zamestnancov zaradených na TF SPU v Nitre
(systemizácia pracovných miest)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
- AS schválil bez pripomienok

Zasadnutia Rady vysokých škôl
19. júla 2012 (9 bodov)


Prerokovanie návrhu na nových členov Akreditačnej komisie



Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov



Novela Nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii

4. 12. 2012 (13 bodov)


Návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy
na rok 2013 a návrh rozpisu dotácií pre jednotlivé verejné vysoké školy



Návrh na zvýšenie tarifných platov učiteľov vysokých škôl



Príprava na komplexnú akreditáciu (zasadnutie 12. 3. 2013)



Návrh vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom
registri evidencie umeleckej činnosti



Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

ZÁVER
Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre bol na všetkých zasadnutiach počas roka
2012 uznášania schopný, polovica členov AS má 100% účasť na rokovaniach, ostatní
členovia zamestnaneckej časti AS majú jednu (ospravedlnenú) neúčasť z dôvodu SC, resp.
PN; v študentskej časti AS TF sa vyskytli aj neospravedlnené neúčasti, uvedeným členom
členstvo zaniklo, resp. sa vzdali mandátu – doplňujúce voľby sa uskutočnili 7., resp. 14. 11.
2012, súčasne s voľbami do AS SPU (s mandátom do 28. 3. 2013). Riadne voľby do
študentskej časti AS TF sa uskutočnili 19. 3. 2013, mandát študentom plynie od 25. 3. 2013
do konca funkčného obdobia celého senátu (v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu TF).
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.
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Členovia AS prichádzali na zasadnutia vždy pripravení, aktívne a kompetentne vstupovali do
diskusií. Je potrebné zdôrazniť, že materiály, ktoré AS počas roka prerokovával boli
kvalifikovane pripravené, formálne aj obsahovo na vysokej úrovni a zdôvodnené
vecnými argumentmi, 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 s konštruktívnymi pripomienkami a výraznou ochotou zo
všetkých zainteresovaných strán hľadať konsenzus a najlepšie možné riešenia pre TF.
Celkom na záver si dovolím moje vystúpenie doplniť osobným poďakovaním a prejavom
uznania všetkým tým, ktorí s akademickým senátom úzko a veľmi ochotne spolupracujú.
Poďakovanie za ústretovú spoluprácu AS TF a vedenia TF patrí v prvom rade dekanovi TF
prof. Ing. Zdenkovi Tkáčovi, PhD., pani tajomníčke Ing. Jančuškovej, prodekanom TF: prof.
Kročkovi, prof. Nozdrovickému, doc. Pogranovi a doc. Gálikovi.
V mene akademického senátu a v mojom mene chcem vyjadriť úprimné

poďakovanie

členom AS SPU, predovšetkým Ing. Lendelovej za úsilie a mimoriadne nasadenie pri riešení
mnohých otázok, najmä v súvislosti s metodikou rozpočtu a prerozdelením dotácie MŠVVaŠ
v rámci SPU.
Poďakovanie patrí tiež všetkým Vám – zamestnancom a študentom fakulty, ktorí
pomáhate rozvoju fakulty a šíreniu jej dobrého mena doma i v zahraničí.
Vážení

kolegovia,

nečaká

nás

jednoduché

obdobie.

Komplexná

akreditácia

je

administratívne náročná a navyše musia jej predchádzať viaceré zásadné koncepčné
rozhodnutia vyžadujúce vysokú mieru predvídavosti. Ak chceme uspieť, potrebujeme
nielen dobré návrhy a stratégie zo strany vedenia fakulty a správne rozhodnutia
akademického senátu, ale aj podporu zo strany akademickej obce a zamestnancov
fakulty.
Svoje vystúpenie zakončím podobne ako minulý rok, máme pozitívnu skúsenosť, že ak sa
darí fakulte, pocítia to aj zamestnanci, tak si želajme navzájom, aby akademická pôda našej
fakulty poskytla priestor nám – zamestnancom pre zmysluplnú a užitočnú sebarealizáciu,
a aby sme my našli dostatok úprimného odhodlania prispieť k rozvoju a prosperite našej
fakulty.
K tomu želám všetkým veľa zdravia a úspechov.
Ďakujem Vám za pozornosť.

V Nitre, dňa 15. mája 2013
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predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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