Zápisnica č. 2/2014 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 25. 6. 2014 o 900 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Ing. Michaela Jánošová (ukončený
mandát)
Neospravedlnení: -

Návrh programu:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2014
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre doc. RNDr. Vlasta Vozárová,
PhD. Privítala všetkých prítomných členov AS TF, dekana TF, prodekanov TF, tajomníčku
TF a prítomných členov AS SPU. V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre
predložila návrh programu riadneho zasadnutia.
Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo zmeny predloženého návrhu programu.
Žiadne návrhy členov AS TF na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli
prednesené. Za predložený návrh dala hlasovať.
Uznesenie 1/2/2014:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

13

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Ing. Mikuš, tajomník AS TF: Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF
konaného dňa 12. 3. 2014 boli splnené.
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K bodu 2:
Dekan TF prof. Tkáč: predložil návrh rozdelenia rozpočtovanej dotácie TF na rok 2014
a vysvetlil základné princípy a postup jeho tvorby. Po tvrdých, ale korektných rokovaniach na
úrovni SPU, sa podarilo dosiahnuť navýšenie neúčelovej rozpočtovej dotácie pre TF oproti
minulému kalendárnemu roku o 81462 €. Na tomto navýšení má zásluhu stabilná úroveň
počtu študentov na TF a výkony, najmä v publikačnej činnosti, dosiahnuté zamestnancami
TF v minulom roku. Predložený návrh rozpočtu umožňuje jednak odmeniť zamestnancov za
ich výkony, jednak zabezpečiť prevádzku jednotlivých pracovísk TF. Pritom upozornil, že
niektoré pracoviská nevyčerpali rozpočtovú dotáciu na prevádzku za minulý rok. Vyzval
zodpovedných pracovníkov, aby využili pridelené finančné prostriedky na prevádzku
v najvyššej možnej miere v danom kalendárnom roku.
Ing. Jančušková, tajomníčka TF: vysvetlila jednotlivé položky návrhu rozdelenia
rozpočtovej dotácie. Zároveň zdôraznila, že v predloženom návrhu rozdelenia rozpočtovej
dotácie na rok 2014 je zohľadnené dodržanie ustanovenia bodu 11 Dotačnej zmluvy
MŠVVaŠ SR č. 0214/2014, ktoré okrem zmeny priemerných platov vysokoškolských
zamestnancov určuje aj minimálne priemerné platy vysokoškolských učiteľov, neučiteľov
a výskumných zamestnancov.
Diskusia:
Ing. Lukáč – navrhol, aby sa prerozdelenie rozpočtovej dotácie vo výške 17 000 € (PK
077111) na katedry uskutočnilo podľa prepočítaného stavu zamestnancov katedry, nie podľa
podielu na výkonoch. Návrh zdôvodnil tým, že výučba je vo výkonoch zarátaná nízkym
počtom bodov.
doc. Lendelová – zdôraznila, že je dôležité neznižovať váhu výkonov.
doc. Vozárová – podporila názor doc. Lendelovej a položila otázku, či má vedúci KEAI
prepočítané aký dôsledok pre katedru by malo uplatnenie pozmeňujúceho návrhu.
Pripomenula, že kritériá na interné hodnotenie výkonov za rok 2014 je možné
pripomienkovať.
prof. Tkáč – zdôraznil, že dotačné prostriedky sú prideľované podľa počtu študentov (nie
podľa odučených hodín) a podľa výkonov vo vede; iný model prerozdelenia v rámci TF by bol
kontraproduktívny.
Po diskusii Ing. Lukáč stiahol pozmeňujúci návrh.

Uznesenie 2/2/14:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje „Návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2014“
jednomyseľne, bez pripomienok.

Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

13

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

1
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K bodu
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V Nitre, dňa 25. 6. 2014

mník AS TF
F SPU v Nitrre
Zapísal: Ing. Rastisslav Mikuš, PhD., tajom
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