SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013
prednesená na zasadnutí akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre dňa 28. 3. 2014

Vážený pán rektor, vážený pán dekan, vážený pán predseda AS SPU, pani prorektorka, pani tajomníčka,
páni prodekani, vážení členovia Akademickej obce a zamestnanci Technickej fakulty, ctení kolegovia,
v zmysle zákona o VŠ1 a v súlade so Štatútom TF, akademický senát raz za rok podáva akademickej obci
fakulty správu o svojej činnosti – z tohto dôvodu (a nielen z tohto dôvodu) predstupujem pred vás so
správou o činnosti za rok 2013.
Na úvod si dovolím pripomenúť legislatívny rámec činnosti akademického senátu:
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty určuje § 23 zákona o VŠ.
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 tiež vymedzuje zákon (§ 27 ods. 1), 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.
Správa o činnosti AS TF za rok 2013 obsahuje nasledovné časti:
1. Zloženie AS TF a pracovných komisií
2. Zasadnutia AS – prehľad najdôležitejších prerokovávaných bodov a prijatých uznesení
3. Záver – zhodnotenie činnosti AS TF za rok 2013
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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, PhD.

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.
doc. 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.

doc. 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, PhD.

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 2013 AS TF zasadal 7 krát, počas svojich zasadnutí sa zaoberal spolu 39 bodmi programu.
Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na stránke AS TF.
Prehľad zasadnutí:
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 22. 02. 2013
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 25. 03. 2013
 mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 30. 05. 2013
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 09. 07. 2013
 mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 18. 09. 2013
 mimoriadne zasadnutie AS TF, konané dňa 20. 11. 2013
 riadne zasadnutie AS TF, konané dňa 09. 12. 2013
Prehľad najdôležitejších prerokovávaných bodov na zasadnutiach AS TF a výsledok hlasovania
 Návrh na zmenu Organizačného poriadku Technickej fakulty SPU v Nitre (22. 02. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/1/13:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s návrhom dekana TF SPU v Nitre v tomto znení:
S účinnosťou od 1. 3. 2013 pracovisko Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie tvoria
nasledovné laboratóriá umiestnené v priestoroch pavilónu Q:
‐ Laboratórium chemických analýz substrátov
‐ Laboratórium analýz bioplynu.
Uznesenie 3/1/13:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Technickej fakulty SPU v Nitre.
Uznesenie 4/1/13:
AS TF SPU v Nitre súhlasí s návrhom dekana TF SPU v Nitre v tomto znení:
S účinnosťou od 1. 3. 2013 sú pracoviská Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie a Útvar
transferu inovatívnych technológií do praxe riadené vedúcimi katedier, v ktorých pôsobnosti
vykonávajú svoju činnosť.
Zároveň sa tieto katedry poverujú plnením záväzkov vyplývajúcich z doteraz platných dohôd a
zmluvných vzťahov.
Riešenie/predkladanie návrhov na usporiadanie pracovno‐právnych vzťahov zostáva
v kompetencii dekana TF SPU v Nitre.
 Vyhlásenie volieb do študentskej časti Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre
(22. 02. 2013)
Predkladateľ: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
‐ AS schválil
 Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti Akademického senátu Technickej fakulty SPU v
Nitre (25. 03. 2013)
Predkladateľ: Ing. Pavol Kaplík, predseda FŠVK AS TF
‐ AS zobral na vedomie
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 Sľub členov študentskej časti AS TF SPU v Nitre a doplnenie členov pracovných komisií AS TF
SPU v Nitre (25. 03. 2013)
‐ AS schválil
 Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2013 (25. 03. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil bez pripomienok
 Návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady TF SPU v Nitre (25. 03. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil
 Prerokovanie kritérií pre "Interné hodnotenie výkonov vysokoškolských učiteľov TF a
výskumných pracovníkov TF SPU v Nitre za rok 2013" (25. 03. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil bez pripomienok
 Vyjadrenie AS TF SPU v Nitre k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty ‐
v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(§ 23, ods. 2, písm. h) (30. 05. 2013)
Predkladateľ: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., predsedníčka AS TF
‐ AS prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 2/3/2013
Akademický senát TF SPU v Nitre, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), vyjadruje nasledovné
stanovisko k Uzneseniu č. 4/07/2013 prijatom na zasadnutí AS FEŠRR SPU v Nitre dňa 12. 4. 2013
(Príloha č. 1 a Príloha č. 2):
Text uznesenia AS FEŠRR:
Uznesenie 4/07/2013
AS FEŠRR sa hlasovaním jednomyseľne kladne vyjadril k Návrhu na zriadenie samostatného vedecko‐
výskumného a vzdelávacieho pracoviska FEŠRR SPU v Nitre: Centrum výskumu bioenergie.
Stanovisko AS TF SPU v Nitre:
Vzhľadom na to, že súčasťou zriadeného Centra výskumu bioenergie je majetok, ktorý slúži na plnenie
úloh Technickej fakulty SPU v Nitre (Príloha č. 2 a Príloha č. 3 tohto listu), dané uznesenie považujeme
za uznesenie prijaté v rozpore so zákonom.
AS TF SPU v Nitre ukladá predsedníčke akademického senátu doc. RNDr. Vlaste Vozárovej, PhD., aby
písomne požiadala predsedníčku AS FEŠRR SPU v Nitre JUDr. Janu Ďurkovičovú o uvedenie predmetnej
veci do súladu so zákonom.

Informácia o výsledku – zápisnica zo zasadnutia AS TF konaného dňa 9. 7. 2013, cit.:
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Na základe rokovaní predsedníčky AS TF a dekana TF s predsedníčkou AS FEŠRR
JUDr. Ďurkovičovou a dekankou FEŠRR prof. Bandlerovou nastala dohoda, ktorej výsledkom je
uznesenie 3/09/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR konaného dňa 20. 6. 2013 v znení, cit.:
„Uznesenie 3/09/2013
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje zmenu zápisnice č. 07/2013 zo dňa 12. apríla 2013 a to vypustením
prílohy č.3 k bodu 5) zápisnice.“
 Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012 (09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil bez pripomienok
 Správa o hospodárení Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012 (09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; Ing. Alena Jančušková, tajomníčka TF
‐ AS schválil bez pripomienok
 Vykonávacie predpisy pre 1. a 2. stupeň štúdia na TF SPU v Nitre ku Študijnému poriadku SPU
v Nitre (09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
‐ AS schválil s pripomienkou
 Vnútorné predpisy TF SPU v Nitre na konanie štátnych skúšok (09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
‐ AS schválil s pripomienkou
 Etický kódex zamestnanca Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF; prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.,
prodekan TF
‐ AS presunul na nasledujúce zasadnutie (neskôr rozhodol o prerokovaní súčasne s vnútornými
predpismi TF)
 Návrh štruktúry pracovných miest na TF SPU v Nitre (09. 07. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS prijal uznesenie:
Uznesenie 8/4/2013:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje nasledovnú štruktúru pracovných miest pedagogických zamestnancov
zaradených na TF SPU v Nitre s účinnosťou od 1. 9. 2013:
 pedagogický zamestnanec vo funkcii profesora (PT 14)
 pedagogický zamestnanec vo funkcii docenta (PT 13)
 odborný asistent s PhD./CSc. (PT 12)
 lektor (PT 10)
 Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v
Nitre na akademický rok 2014/15 (18. 09. 2013)
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Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF, doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF
‐ AS schválil s pripomienkami
 Návrh na zmenu Organizačného poriadku TF SPU v Nitre (20. 11. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil bez pripomienok Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku TF (presun CVOZE
z pôsobnosti KKS do pôsobnosti KSVS)
 Návrh školného na akademický rok 2014/2015 (20. 11. 2013)
Predkladateľ: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS schválil bez pripomienok
 Rámcové podklady ku komplexnej akreditácii (09. 12. 2013)
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
‐ AS prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 2/7/2013:
AS TF SPU v Nitre v zmysle § 27, ods. (1), písm. h Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov odporúča dekanovi TF predložiť návrhy študijných programov v súlade
s koncepciou prezentovanou v materiáli „Návrhy študijných programov, v ktorých sa TF SPU v Nitre
bude v rámci komplexnej akreditácie uchádzať o priznanie práv udeliť ich absolventom akademický titul“
a „Návrhy, v ktorých sa bude v rámci komplexnej akreditácie uchádzať o priznanie práv uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov“.

Zasadnutia Rady vysokých škôl (RVŠ SR)
12. marca 2013; 7 bodov programu, najdôležitejšie:


Návrh kritérií komplexnej akreditácie: prijatých bolo 27 uznesení, okrem iných aj uznesenie:

Uznesenie č. 22/02/2013
RVŠ žiada o skoordinovanie a zosúladenie náročností kritérií hodnotenia výstupov výskumnej a
umeleckej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu a umenia, vrátane zavedenia mediánu impakt
faktoru pre karentované časopisy ako kritérium hodnotenia kvality výstupu (pre kvalitu A aspoň od
0,7 IFM) pre všetky oblasti výskumu a umenia (41/6/9).
10. 12. 2013; 11 bodov programu, najdôležitejšie:


Návrh štátneho rozpočtu na r. 2014 pre VVŠ a ŠVŠ – upozornenie na kritický stav rozpočtu pre
VŠ vzhľadom na znižovanie objemu finančných prostriedkov pre r. 2014 zhruba o 20 mil. eur



Metodika delenia dotácií na VVŠ a ŠVŠ na rok 2014 – nebola k dispozícii na vyjadrenie RVŠ



Stav financovania vedy, výskumu a inovácií v rezorte školstva – konštatovanie kritickej situácie



Príprava nového Zákona o VŠ – informácia o zámeroch MŠVVaŠ, avizované zásadné zmeny
(napr. obmedzenie kompetencií akademickej samosprávy, sprísnenie podmienok na kvalitu
vzdelávania) – stanovisko RVŠ: zachovať a posilniť kompetencie akademickej samosprávy
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Zákon o verejnom obstarávaní (list kvestorov) – zo strany RVŠ zaznela podpora návrhu na
novelizovanie zákona o verejnom obstarávaní
Ďalšie informácie dostupné na: http://www.radavs.sk/

ZÁVER
Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre bol na všetkých zasadnutiach počas roka 2013
uznášania schopný. Účasť 5 členov zamestnaneckej časti bola 100 %, ostatní (5) členovia majú jednu
ospravedlnenú neúčasť na rokovaniach (z dôvodu PN, ZSC a pod.).
V prípade členov študentskej časti AS TF boli neúčasti početnejšie, avšak všetky boli ospravedlnené (Ing.
M. Dubeňová – 5 krát z dôvodu pobytu na zahraničnej stáži, Bc. M. Jánošová – 4 krát, M. Porubský – 1
krát, Ing. M. Angelovič – 1 krát).
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 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 oprávnené záujmy fakulty.
Veľmi si vážim pripomienky k navrhovaným materiálom priamo z akademickej obce, chcem sa
poďakovať za čas a námahu a chcem Vás ubezpečiť, že každou vašou pripomienkou sme sa seriózne
zaoberali (či už to boli pripomienky k Interným kritériám na hodnotenie výkonov..., Vykonávacím
predpisom ku Študijnému poriadku alebo iné). Osobitne chcem poďakovať za mnohé podnetné
pripomienky, ktoré ste nám zaslali k návrhu Etického kódexu (mimochodom predložený návrh
vychádzal z návrhu, ktorý schválila SRK v roku 2006). Dali ste najavo, že takýto materiál považujete za
dôležitý, že ho treba aktualizovať, doplniť a prispôsobiť na podmienky fakulty. Berieme to na vedomie a
preto Etický kódex bude zaradený na rokovanie AS súčasne s vnútornými predpismi fakulty – ako
rovnako dôležitý materiál.
Vážení kolegovia, vonkajšie podmienky v slovenskom akademickom prostredí sú v zásade nastavené
dvoma určujúcimi faktormi: kritériá komplexnej akreditácie a metodika rozpočtu. Nielen vo vedení TF,
aj v AS sme si vedomí, že naše vnútorné pravidlá musíme nastaviť tak, aby rešpektovali vonkajšie
podmienky, inak by sme si uškodili.
Máme pozitívnu skúsenosť: ak sa darí fakulte, pocítia to aj zamestnanci. Ak sa darí zamestnancom,
pocíti to aj fakulta: každá pozvaná prednáška, publikovaný článok, monografia, zaregistrovaný patent či
úžitkový vzor – to sú body, ktoré sa rátajú do akreditácie aj do rozpočtu fakulty.
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Vážení kolegovia, okrem zajtrajšieho druhého kola prezidentských volieb nás v tomto roku čakajú ešte
ďalšie voľby: voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávy obcí a tiež voľby do
akademického senátu fakulty a akademického senátu univerzity, a následne voľby dekanov viacerých
fakúlt, vrátane TF.
Asi nemusím zdôrazňovať, že v našom akademickom mikrosvete sú voľby do senátov dôležité. O zložení
akademického senátu rozhodne akademická obec (osobitne študentská a zamestnanecká časť) – pričom
budeme hlasovať o navrhovaných kandidátoch spomedzi nás, teda o ľuďoch, ktorých poznáme a vieme
akí sú po profesionálnej, manažérskej a aj po ľudskej stránke. Moja osobná skúsenosť predsedníčky
AS TF ma oprávňuje vyhlásiť, že súčasní členovia AS TF si vašu dôveru zaslúžili. Počas pôsobenia v AS
sme rešpektovali a obhajovali záujmy fakulty. Verím, že sme o tom presvedčili aj vás.
Vážení kolegovia, dovolím si moje vystúpenie doplniť osobným poďakovaním a prejavom uznania
všetkým tým, ktorí s akademickým senátom v roku 2013 úzko a veľmi ochotne spolupracovali. Osobitne
by som chcela v mene celej akademickej obce zdôrazniť a oceniť obrovské pracovné nasadenie
v súvislosti s práve prebiehajúcim a administratívne náročným procesom komplexnej akreditácie.
Poďakovanie za ústretovú spoluprácu AS TF a vedenia TF patrí v prvom rade dekanovi fakulty
prof. Tkáčovi, 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
akademického senátu univerzity, predovšetkým podpredsedníčke AS Ing. Lendelovej za všetky jej
aktivity v rámci AS SPU. Oceniť by som chcela tiež komunikáciu a spoluprácu na úrovni univerzity, za čo
patrí poďakovanie najmä pánovi rektorovi prof. Bielikovi a predsedovi AS SPU doc. Weisovi.
Poďakovanie patrí tiež všetkým Vám – zamestnancom a študentom, ktorí pomáhate rozvoju fakulty
a šíreniu jej dobrého mena doma i v zahraničí. Je mi ľúto, že nemám priestor, aby som spomenula
všetkých, ktorí by si to zaslúžili.
Vážení kolegovia, nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale som presvedčená, že najlepšia cesta k rozvoju
a prosperite fakulty a zároveň k spokojnosti zamestnancov je cesta tímovej spolupráce – v atmosfére
vzájomnej dôvery, porozumenia a podpory, sprevádzaná úprimným odhodlaním priložiť ruku k dielu –
k nášmu spoločnému dielu.
Vážení kolegovia, sme súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ako významnej vzdelávacej
inštitúcie, a všetci, nielen samotní učitelia, sa na výchove a vzdelávaní nejakou formou podieľame, a to
je dôvod, aby som sa rozlúčila citátom Jana Amosa Komenského, ktorý sa hodí na dnešný slávnostný
deň:

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit
osobnej zodpovednosti .
Nech sa nám spoločne darí! Ďakujem Vám za pozornosť.
V Nitre, dňa 28. marca 2014

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013

