Vážený pán dekan,
vážená pani predsedníčka,
vážení členovia akademickej obce,
dovoľte mi, predložiť Správu o činnosti AS FBP SPU v Nitre za predchádzajúce
funkčné obdobie 2006 až 2010, t. j. 2. funkčné obdobie.
Akademický senát fakulty má významné postavenie pri riadení, činnosti a rozvoji fakulty,
pretože mu to priamo vyplýva zo zákona o vysokých školách.
Filozofia činnosti AS FBP v 2. funkčnom období bola postavená na výsledkoch analýzy
činnosti AS FBP 1. funkčného obdobia. Výsledky analýzy ukázali, že základy pre činnosť AS
FBP na roky 2006 až 2010 boli dobre postavené, dalo sa na nich stavať a čo je rozhodujúcim
faktorom – AS v rokoch 2006 až 2010 nadviazal na činnosť začatej Akademickým senátom
v 1. funkčnom období a pokračoval v nej.
Vážené dámy, páni,
na základe uvedeného, správu o činnosti AS FBP za uplynulé funkčné obdobie rozdelím
na tieto 2 základné oblasti:
1. podiel AS FBP na riadení fakulty a jej činnosti,
2. kontrolná činnosť AS FBP.
Podiel AS FBP na riadení fakulty a jej činnosti
Na základe schválených zmien zákona č. 131/2002 o VŠ s účinnosťou od r. 2007 podľa
§ 113a verejné VŠ boli povinné zosúladiť svoje predpisy a predložiť ich na registráciu
ministerstvu do 31. marca 2008. Zároveň boli zosulaďované aj vnútorné predpisy fakúlt. AS FBP
novelizoval vnútorné predpisy, ktoré schválil AS FBP v 1. funkčnom období, ktorými sa fakulta
riadila vo svojej činnosti. Bol to Štatút FBP, Zásady volieb do AS FBP – v ktorých, okrem iného,
novelizáciou v súlade so zákonom o VŠ sa funkcia člena AS stala neobmedzená a na základe
uznesenia AS SPU sa uplatňuje štatút náhradníka. Ďalej sa novelizovali zásady volieb dekana
FBP, Rokovací poriadok AS FBP, Disciplinárny poriadok FBP s rokovacím poriadkom
disciplinárnej komisie pre študentov a Zásady výberového konania. Novelizáciou posledného,
uvedeného dokumentu sa posilnila právomoc odbor. zväzu v súlade so zákonom o VŠ. Členom
výberovej komisie na FBP sa stal člen Odbor. Zväzu

Prac. Školstva a Vedy navrhnutý

predsedom tejto organizácie na fakulte. Ostatné vnútorné predpisy, ktoré patria do samosprávnej
pôsobnosti FBP, ako je Študijný poriadok, Štipendijný poriadok a Pracovný poriadok, AS FBP
neupravoval, pretože na návrh dekana, tak ako počas 1. tak aj počas 2. funkčného obdobia bolo
rozhodnuté, že FBP sa bude riadiť uvedenými vnútornými predpismi SPU, čo zákon o VŠ
paragrafom 27 umožňuje.
Vnútorné predpisy, ktoré upravujú záležitosti FBP, ktoré patria do jej samosprávnej
pôsobnosti a jej vzťah k SPU, sú sprístupnené na web stránke FBP, okrem Študijného,
Štipendijného a Pracovného poriadku, ktoré sú zverejnené na web stránke SPU.
AS FBP je podľa zákona o VŠ, § 24 orgánom akademickej samosprávy fakulty spolu
s dekanom,

vedeckou

radou

a disciplinárnou

komisiou

fakulty

pre

študentov.

Pôsobnosť AS fakulty určuje zákon č. 131/2002 o VŠ, § 27.
Za významné v tejto oblasti považujem účasť zástupcu fakulty na rokovaní v Rade VŠ,
hlavne pre získavanie informácií o pripravovaných legislatívnych, organizačných a hodnotiacich
zmenách týkajúcich sa činnosti VŠ a metodiky štátneho rozpočtu.
Významným bol podiel AS na rozvoji FBP schválením Dlhodobého zámeru
vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty, ktorý nenarušil filozofiu,
podstatu rozvoja fakulty z 1. funkčného obdobia a plnením úloh prispel k rozvoju fakulty. Treba
ale zdôrazniť, že plnenie úloh tohto zámeru fakulty bolo závislé od ich schválenia vo Vedení
SPU a finančného krytia. Úpravy, modifikácie dlhodobého zámeru a nové úlohy boli
schvaľované AS FBP Aktualizáciou dlhodobého zámeru.
AS FBP každý rok, v súlade s § 27 zákona o VŠ schvaľoval ďalšie podmienky prijatia
uchádzačov na štúdium študijných programov uskutočňovaných FBP. Tieto podmienky
po schválení boli zverejnené na web stránke, resp. aj vo forme letáčikov a sprístupnené aj so
zámerom výberu štúdia potencionálnymi uchádzačmi na našej fakulte.
Jedným z významných zdrojov finančného zabezpečovania činnosti FBP bol rozpočet,
ktorý AS schvaľoval každý rok následne po schválení AS SPU. Za uplynulé obdobie
pri schvaľovaní rozpočtu AS SPU na rok 2008 nebol dodržaný metodický postup odporúčaný
Ministerstvom školstva SR, čím vznikol deficit pri hospodárení FBP za rok 2008, ktorý sa
presunul do hospodárskeho roku 2009 a v roku 2010 bol vyrovnaný.

Kontrolná činnosť AS FBP
AS FBP v zmysle zákona o VŠ § 27 schvaľoval každý rok Výročnú správu o činnosti
FBP, Výročnú správu o hospodárení FBP a vykonával kontrolu nakladania s finančnými
prostriedkami. V nadväznosti na tieto materiály, AS FBP od roku 2007 každý rok upozorňoval
písomnou formou na problém
-

neskorého schvaľovania rozpočtu fakulty, ktorý vyplýval z neskorého termínu
schvaľovania rozpočtu AS SPU v Nitre,

-

neskorého rozpisu dotačných finančných prostriedkov Rektorátom SPU,

-

a na nutnosť zlepšenia podmienok na Rektoráte SPU pre čerpanie finančných
prostriedkov.

Pri schvaľovaní Výročných správ o hospodárení AS dbal na to, aby tento materiál bol
vypracovaný

faktograficky

s objektívnym

podložením

príjmov

a výdajov

finančných

prostriedkov pre činnosť fakulty.
Výsledky z vykonaných kontrol nakladania s finančnými prostriedkami AS formuloval
do uznesení, podľa ktorých finančné prostriedky boli efektívne vynakladané na činnosť fakulty
v zmysle prijatých opatrení.
Vážené dámy, páni,
Výročné správy o činnosti AS FBP boli po prerokovaní a schválení akademickým
senátom zverejnené na web stránke FBP a úradnej výveske FBP.
Na záver správy o činnosti AS za uplynulé funkčné obdobie, chcem uviesť, že úloh,
aktivít, výsledkov dobrých, vynikajúcich bolo dosť, začo patrí poďakovanie všetkým
zamestnancov FBP. Vyskytli sa aj nedostatky, ktoré nemali závažný charakter. Tam, kde sa robí,
robia sa aj chyby. Podstatné je, aby nenarušili úspešný rozvoj fakulty. A to sa na FBP nestalo.
Sú silné stránky fakulty a sú slabé stránky fakulty. Rozhodujúce je, že prevládajú silné, ktoré
posúvajú FBP dopredu.
Úplne na záver, vážení členovia akademickej obce,
-

dovoľte mi, zaželať predsedníčke a všetkým členom novozvoleného AS múdre
rozhodnutia, ktoré budú v prospech rozvoja FBP a nás všetkých zamestnancov.

