Správa o činnosti AS FAPZ za roky 2005 - 2006
Dovoľte mi, aby som Vám v zmysle § 27 zákona 131/2002 predložil správu o činnosti
Akademického senátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov za roky 2005-2006.
Vážená akademická obec,
Personálna štruktúra akademického senátu FAPZ sa menila iba v študentskej časti
z dôvodu skončenia funkčného obdobia členov študentskej časti FAPZ v novembri 2004.
Novými členmi senátu sa po zložení sľubu na prvom zasadnutí stali Ing. Kantor a študenti
Venglarčík, Migač, Masár a Mäsiar. Na návrh študentskej časti bol za podpredsedu AS FAPZ
zvolený Ing. Martin Kantor.
Koncom roka 2005 však bol na základe žiadosti uvoľnený Ing. Kantor a členstvo
skončilo aj št. Mäsiarovi z dôvodu ukončenia štúdia. Na základe vysvetlenia legislatívnej
komisie AS SPU na ich miesto nastúpili náhradníci Ing. Miklos a št. Malastová, ktorých
členstvo bude trvať do ukončenia členov AS, ktorých nahradili.
V hodnotenom období zasadal akademický senát 12 krát. Hlavnými bodmi jednotlivých
rokovaní boli najmä tieto oblasti:
¾ Schválenie rozpočtu FAPZ pre roky 2005 a 2006
¾ Prerokovanie a schválenie správy o hospodárení fakulty
¾ Prerokovanie

a schválenie

kritérií

kvantifikácie

pre

osobné

ohodnotenie

pedagogických pracovníkov
¾ Zmeny organizačnej štruktúry a štatútu fakulty
¾ Schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium
¾ Schválenie Smernice pre doktorandské štúdium
¾ Prerokovanie a schválenie študijného poriadku FAPZ
¾ Personálne otázky
Aktuálne problémy boli rovnako riešené prítomnosťou predsedu AS vo vedeniach
FAPZ, kolégia dekanky, resp. prítomnosťou dekanky a zodpovedných prodekanov na
zasadnutiach AS.
Dovoľte mi, aby som stručne charakterizoval jednotlivé citované skutočnosti:
1) Veľmi dôležitým momentom pre celú fakultu bolo rozdelenie finančných
prostriedkov pre fakulty na roky 2005 a 2006 AS SPU. Na rozdiel od minulých rokov, kedy
bolo potrebné vyvinúť veľké úsilie na spravodlivé rozdelenie mzdových prostriedkov,
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prebehlo rozdelenie finančných prostriedkov s menším problémom ako po minulé roky..
Väčšina fakúlt vyjadrila nespokojnosť s prerozdelením finančných prostriedkov v roku 2005,
najmä v súvislosti s tým, že prerozdelenými finančnými prostriedkami boli pokryté iba platy
a nezostalo dostatočné množstvo prostriedkov na prevádzku fakulty a katedier. Bohužiaľ p.
rektor pri delení rozpočtu neustále uplatňoval princíp študentohodín, ktorý však už čiastočne
korigovalo rozdelenie určitej časti rozpočtu podľa výkonov jednotlivých fakúlt. V roku 2006
sa už rozpočet delil spravodlivejšie, pretože priamo z MŠ SR prišla časť rozpočtu vyčlenená
podľa výkonov fakulty.
Aj keď ani toto delenie nebolo presne podľa ministerskej metodiky, predsa len
čiastočne odzrkadľovalo výkony jednotlivých fakúlt.
V tejto súvislosti však musím znovu vyzdvihnúť úsilie exdekanky fakulty, ktorá
venovala veľké množstvo práce obhajovaniu a zdôvodňovaniu správneho rozdelenia
rozpočtových prostriedkov na základe výkonov jednotlivých fakúlt.
Návrh vedenia FAPZ na rozdelenie prevádzkových a kapitálových prostriedkov pre
pracoviská fakulty senát schválil bez pripomienok. V roku 2005 však jednotlivé pracoviská
nedostali pridelené finančné prostriedky na prevádzku katedier, ktorú museli pokryť
s grantov. Pri prerokovávaní tohto rozdelenia predložila p. dekanka dve alternatívy. Jednu
s krátením osobných prídavkov poskytnutím dotačných prostriedkov katedrám a druhú
s nekrátením prostriedkov na osobné hodnotenie bez dotačných prostriedkov katedrám.
Akademický senát FAPZ jednomyseľne schválil prvú alternatívu s nekrátením osobných
príplatkov.
V roku 2006 už boli prerozdelené aj prostriedky na prevádzku katedier. Za prínos AS
pokladá tú skutočnosť, že delenie prevádzkových prostriedkov prebieha podľa dlhodobejšie
schválenej metodiky a vyjadruje skutočný podiel jednotlivých katedier na zabezpečení
hlavného poslania fakulty – výchovno-vzdelávacieho procesu.
Kapitálové prostriedky neboli ani tohto roku delené na jednotlivé katedry, ale tieto sa
o ne mohli uchádzať formou grantov a projektov. Tento systém je spravodlivejší a katedry ho
môžu viac využiť na materiálno-technické dovybavenie pracovísk.
V mzdovej politike sa rozdelenie finančných prostriedkov vedením fakulty stretlo
s pochopením akademického senátu. Po pokrytí tabuľkových platov bola časť zostávajúcich
financií vyčlenená na stanovené funkčné miesta docentov a profesorov a časť na osobné
ohodnotenie podľa vopred stanovených kritérií.
Osobné hodnotenia pedagogických pracovníkov sa vykonávali na základe kritérií,
ktoré platia už dlhšiu dobu a za ten čas neboli voči nim vznesené závažnejšie pripomienky.
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V roku 2005 však prebehlo prehodnotenie týchto kritérií, ktoré boli následne AS FAPZ
schválené. Každý môže mať na tieto kritériá rôzny názor, čo však nemení nič na skutočnosti,
že sú spravodlivé a odrážajú každodennú prácu vysokoškolského učiteľa. Zvýraznená je
v nich veda a výskum, nakoľko práve výsledky v tejto oblasti majú najväčšiu zásluhu na
akreditácii jednotlivých študijných programov.
Na základe osobných žiadostí odporučených vedením katedier AS rozhodol v zmysle
platného zákonníka práce, Zákona o vysokých školách a štatútu FAPZ o predĺžení,
pracovného pomeru v roku 2005 2 a v roku 2006 3 pedagogických pracovníkov po dovŕšení
ich dôchodkového veku. Nakoľko v tomto období išlo iba o prvé, resp. druhé žiadosti
jednotlivých pracovníkov AS FAPZ jednotlivé žiadosti predložené dekankou fakulty schválil.
Toto rozhodnutie bolo výsledkom demokratického tajného hlasovania členov AS, ktorí
pri svojom hlasovaní bezpochyby brali do úvahy záujem fakulty a jej ďalšie napredovanie.
Vo výberových konaniach na pedagogické miesta zastupujúci členovia AS
rešpektovali odporúčania vedení jednotlivých katedier a vypísané podmienky konkurzu. Aj
v ďalšom období je potrebné v tejto oblasti vytvárať perspektívy pre mladých doktorandov,
ovládajúcich cudzie jazyky a výpočtovú techniku.
Schvaľovanie materiálov pre prijímacie pokračovanie je v komplexnej podobe
každoročnou úlohou AS. Nebolo tomu inak ani v roku 2005 a 2006. Na základe pripomienok
ako z kolégií, tak aj z AS a študentskej komory boli realizované a schválené niektoré úpravy.
AS mal trvalé zastúpenie v orgánoch Rady Vysokých škôl, čo malo podstatný vplyv
na informácie o aktuálnych problémoch vysokého školstva. Informovanosť členov AO FAPZ
o výsledkoch jednania Rady vysokých škôl, najmä v súvislosti s novelizáciou zákona o VŠ,
viacerých vyhláškach bola a naďalej aj bude realizovaná prostredníctvom WEB stránky
fakulty, resp. AS.
Problémy študentov boli prenášané do AS prostredníctvom zástupcov jeho študentskej
časti. Ich ťažkosti, často nie malé, mali vždy obhajobu pri jednaniach vo vedení FAPZ a AS.
Ich pripomienky, boli väčšinou akceptované. V tejto súvislosti si dovoľujem v mene AS
poďakovať tým členom AS za študentskú akademickú obec za ich prácu a zaželať im úspešné
ukončenie ich štúdia.
V jednaniach na úrovni AS SPU, vedenia FAPZ zastupoval AS predseda. Vzťah AS
FAPZ a vedenia fakulty možno označiť ako konštruktívny a korektný. Vedenie fakulty pri
svojich rozhodnutiach prihliadalo na názor AS a z tohto pohľadu možno považovať
spoluprácu vedenia fakulty a AS za koncepčnú a zmysluplnú.
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Pozitívne hodnotím aj spoluprácu členov AS SPU za našu fakultu s fakultným AS.
Členovia AS SPU sa zúčastňovali zasadnutí AS FAPZ a svojimi pripomienkami pomáhali pri
jeho práci. Na základe svojej účasti na zasadnutiach univerzitného senátu môžem povedať, že
naši členovia patrili k najiniciatívnejším.
Vážené kolegyne, kolegovia
Vzťah medzi Akademickou obcou a AS možno hodnotiť ako štandardný. Možno však
konštatovať, že členovia akademickej obce málo doceňujú možnosti, ktoré im poskytuje
zákon o vysokých školách a štatút FAPZ. Zasadnutia akademického senátu sú verejné, pričom
v súlade s rokovacím poriadkom sa môžu do diskusie zapojiť aj nečlenovia Akademického
senátu a aj takouto formou diskutovať či už s AS alebo s vedením fakulty. Svoje pripomienky,
postrehy, námety možno zaslať aj písomne na predsedníctvo AS, alebo osobne členovi AS
FAPZ.
Dovoľte mi, vážení spolupracovníci, záverom poďakovať v mene AS vedeniu fakulty
za spoluprácu, za bezproblémové zvládnutie akreditácie študijných programov, za koncepčné
riešenie otázok finančného hospodárenia a za všetku mravenčiu prácu, ktorú často krát ani
nevidieť, pri zabezpečení chodu fakulty. Ako predseda AS FAPZ chcem sa poďakovať najmä
pani prof. Ing. Magdaléne Lacko-Bartošovej, CSc. za všetku prácu, ktorú vykonala pre
fakultu v rokoch 2002 - 2006. Toto obdobie bolo veľmi náročné najmä z pohľadu
zabezpečenia fungovania fakulty v rámci univerzity. Každý z nás môže mať na jej prácu ako
dekanky fakulty rôzny názor, ale máloktorý dekan vyvíjal také enormné úsilie na
zabezpečenie funkčnosti fakulty (najmä pri schvaľovaní rozpočtu univerzity) ako naša
dekanka.
S vďakou a uznaním sa obraciam na členov AS za koncepčné a kritické pripomienky
pri riešení problémov pri diskusiách a prijímaní záverov v Akademickom senáte počas celého
jeho funkčného obdobia. Napriek často rôznorodosti názorov na prerokovávané body
programu nemožno uprieť snahu členov senátu o seriózny a kvalitný prístup k svojim
povinnostiam. Rovnako ďakujem aj akademickej obci za záujem o veci verejné a týmto ich
vyzývam k ešte výraznejšej kontrole činnosti AS najmä svojou účasťou na zasadnutiach AS.
Záverom prajem všetkým členom, ale aj nečlenom Akademickej obce FAPZ, splnenie
všetkých prianí a predsavzatí, s ktorými vstúpili do roku 2006.
Doc. Ing. Peter Ondrišík,PhD
Predseda AS FAPZ
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