Zápisnica č. 19/2014
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 24. 6. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Štatút FAPZ SPU v Nitre
4. Prerokovanie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu pre FAPZ na
rok 2014
5. Pozastavenie členstva členky AS FAPZ za študentskú časť Viktórie Jelovej
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Debrecéni. Osobitne privítal
dekana fakulty prof. Bíra a tajpmníčku fakulty Ing. Paštiakovú. Predseda AS ďalej prečítal
program zasadnutia a vyzval prítomných na ďalšie návrhy na doplnenie programu. Z pléna
nevzišiel návrh na doplnenie programu. Následne dal predseda o programe hlasovať:
Hlasovanie:

za – 12 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 1/19/2014: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia AS FAPZ konaného
dňa 24.6.2014.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. navrhol za overovateľov zápisnice
doc. Ing. Juraja Chlpíka, PhD. a Ing. Jána Gaža, PhD. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie:

za – 12 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 2/19/2014 AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo dňa 24.6.2014
nasledovne: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Doc. Candrák predložil členom AS FAPZ návrh na zmeny Štatútu FAPZ SPU v Nitre
upravený v zmysle pripomienok legislatívnej komisie AS SPU v Nitre. Ďalej v súvislosti so
zmenami Štatútu FAPZ SPU v Nitre predložil doc. Candrák návrh na zmenu Organizačného
poriadku FAPZ SPU v Nitre nasledovne:
Článok 4
Vedúci zamestnanci FAPZ

1. Dekan je v zmysle zákona akademickým orgánom fakulty.
2. Vedúci zamestnanci sú zamestnanci v zmysle článku 16 Štatútu fakulty.
nové znenie bod 2
2. Vedúci zamestnanci sú zamestnanci v zmysle článku 19 Štatútu fakulty
Článok 6
Prodekani
1. Pôsobnosť prodekanov upravuje článok 17 Štatútu FAPZ.
nové znenie bod 1
1. Pôsobnosť prodekanov upravuje článok 20 Štatútu FAPZ.
Článok 7
Tajomník
1. Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty upravuje článok 18 Štatútu FAPZ.
nové znenie bod 1
1. Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty upravuje článok 21 Štatútu FAPZ.
Článok 13
Poradné orgány a odborné komisie dekana
1. Poradnými orgánmi a odbornými (pracovnými) komisiami dekana sú:
a) kolégium dekana,
b) vedenie fakulty,
c) pedagogická komisia,
d) výberová komisia,
e) rozvrhová komisia,
f) hospitačná komisia,
g) disciplinárna komisia,
h) likvidačná komisia,
i) vyraďovacia komisia,
j) edičná komisia,
k) fakultná rada kvality.
Uznesenie č. 3/19/2014
AS FAPZ SPU v Nitre schválil Štatút FAPZ SPU v Nitre po akceptovaní pripomienok
legislatívnej komisie AS SPU v Nitre.
Uznesenie č. 4/19/2014
AS FAPZ SPU v Nitre schválil zmenu Organizačného poriadku FAPZ SPU v Nitre.
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K bodu 4
Dekan FAPZ predstavil návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu pre FAPZ
na rok 2014 v nasledovnom členení:
programová klasifikácia: 07711, ekonomická klasifikácia 610
1 342 233 Eur
z toho: bežné výdavky ekonomická klasifikácia 610
1 342 140 Eur
bežné výdavky na laboratórne cvičenie
ekonomická klasifikácia 630
93 Eur
programová klasifikácia: 0771201

1 046 225 Eur

Tajomníčka fakulty informovala členov AS FAPZ o ďalších podrobnostiach súvisiacich
s rozpisom prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014 a to:
1/ uznesenia č. 2 AS SPU zo dňa 04.06.2014 v znení:
Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte SPU zabezpečená,
je v právomoci rektora, bez predchádzajúceho súhlasu AS SPU, viazať bežnú dotáciu
všetkých fakúlt a celoškolských pracovísk univerzity v maximálnej výške 1 %
pomerovo podľa percentuálneho podielu pridelenej dotácie na rok 2014. Časové
obmedzenie viazania bežnej dotácie je rok 2014 a vecné obmedzenie viazania bežnej
dotácie je pre personálne a materiálne zabezpečenie chodu Centra výskumu
AgroBioTech.
2/ bodu 11 Dotačnej zmluvy MŠVVaŠ SR č. 0214/2014 na rok 2014, kde sa uvádza, že
minimálne priemerné platy zamestnancov vysokej školy pre rok 2014 sú nasledovné:
a) Priemerný plat vysokoškolských učiteľov za rok 2014 bude vyšší oproti priemernému
platu vysokoškolských učiteľov k 30.6.2013 najmenej o 16 € plus priemer 3 % tarifných
platov vysokoškolských učiteľov k 30.6.2013, pričom každý z vysokoškolských učiteľov
musí mať počas celého roku 2014 plat vo výške rovnajúcej sa najmenej súčtu
aktuálneho tarifného platu (Nariadenie vlády SR č. 441/2013 Z.z.) a 3 % tarifného platu
podľa predchádzajúceho predpisu (Nariadenie vlády SR č. 578/2009 Z.z.) formou
osobného príplatku alebo odmeny v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
b) Priemerný plat zamestnancov okrem vysokoškolských učiteľov pre rok 2014 bude
vyšší oproti priemernému platu k 30.6.2013 najmenej 16 €.
c) Požadované minimálne priemerné platy zamestnancov pre rok 2014 sú nasledovné:
- minimálny priemerný plat VŠ učiteľov
1 146,55 €
- minimálny priemerný plat neučiteľov
667,69 €
- minimálny priemerný plat výskumných zamestnancov
639,22 €
d) Údaje o priemerných platoch musia zodpovedať údajom zo Štvrťročného výkazu o
práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠVVaŠ SR /Škol
(MŠVVaŠ SR)2-04/ k 30.6.2013 a k 31.12.2014 z riadkov 0118-0131. V prípade, že
verejná vysoká škola nedodrží požadovaný nárast priemerných platov v roku 2014, bude
jej v roku 2015 znížený objem dotácie o rozdiel medzi požadovaným a skutočne
dosiahnutým priemerným platom vynásobeným priemerným evidenčným prepočítaným
počtom zamestnancov k 31.12.2014 a prepočítaný na 12 mesiacov vrátane odvodov.
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Následne predseda AS otvoril k tomuto bodu diskusiu. K návrhu rozpočtu pre rok 2014
diskutoval predseda ekonomickej komisie AS FAPZ prof. Ložek, ktorý uviedol, že plánovaný
návrh rozpočtu je vyrovnaný a preto ho odporúča schváliť. Ďalej pozitívne hodnotil
rozhodnutie vedenia FAPZ v súvislosti s návrhom na preradenie administratívnych
pracovníkov zo 6 do 7 platovej triedy. V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu členovia AS
FAPZ odsúhlasili navrhované opatrenia vedenia FAPZ súvisiace s racionálnym využívaním
finančných prostriedkov nasledovne:
-

-

-

vyžadovať oprávnené príjmy zo školného pred zápisom na štúdium v akademickom roku
2013/2014,
v prípadoch hodných osobitného zreteľa splátkový kalendár uplatňovať max. na dve splátky ,
uvoľnené pracovné miesta učiteľov na pracovisku obsadzovať len na základe zhodnotenia ich
nevyhnutnosti pre zabezpečenie výučby povinných a povinne voliteľných predmetov,
nové predmety pre iné fakulty zvyšujúce nároky na pracovné úväzky učiteľov katedry nie je
možné vypisovať bez súhlasu vedenia fakulty,
naďalej hodnotiť vyťaženosť technických a administratívnych pracovníkov s cieľom
racionalizácie využitia ľudských zdrojov,
účelne využívať doktorandov v stanovenom rozsahu vo výučbe s dôrazom na zabezpečovanie
experimentálnych a laboratórnych prác súvisiacich s riešením vedeckovýskumných úloh,
priebežne hodnotiť plnenie študijných povinností a určených pracovných úloh doktorandov –
pri neplnení úloh predložiť návrh na ukončenie štúdia (s dôrazom na doktorandov prijatých od
akademického roku 2013/2014, financovaných z rozpočtu fakulty),
naďalej uplatňovať pri finančnom ohodnotení učiteľov výsledky kvantifikácie podľa
platnej metodiky schválenej AS FAPZ vrátane opatrení prijatých na účelné využívanie
mzdových prostriedkov: pohyblivú zložku mzdy nepriznať učiteľom, ktorí za posledné 2 roky
nevykázali publikačnú aktivitu 1,0 vo vedeckých časopisoch, monografiách (min. 1 AH),
učebniciach (min. 1 AH) podľa evidencie SLPK,
pri opakovanom obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov (OA, doc., prof.) dekan nemusí
vypísať konkurz na tieto miesta ak učiteľ nedosiahol za hodnotené obdobie publikačnú aktivitu
2,5 (vo vedeckých časopisoch, monografiách a učebniciach podľa evidencie SLPK). Dekan
môže vypísať konkurz na miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta v prípade, že
doc., resp. prof. nesplnia toto kritérium. Dekan pritom prihliada na potrebu zabezpečenia
garancie študijných programov.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 12 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 5/19/2014: AS FAPZ schvaľuje Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo
štátneho rozpočtu na rok 2014. Dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni oboznámil prítomných členov AS FAPZ so žiadosťou
Bc. Viktórie Jelovej, ktorá požiadala o pozastavenie členstva v AS FAPZ SPU v Nitre,
z dôvodu ukončenia štúdia na bakalárskom stupni.
Uznesenie č. 6/19/2014: AS FAPZ schválil žiadosť Bc. Viktórie Jelovej a súhlasí
s pozastavením členstva v AS FAPZ SPU v Nitre do dňa zápisu na druhý, inžiniersky
stupeň štúdia.
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K bodu 6
Dakan fakulty informoval členov AS FAPZ o počte prijatých študentov do prvého ročníka
bakalárskeho stupňa štúdia.
K bodu 7
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi FAPZ prof.
Bírovi a tajomníčky fakulty Ing. Paštiakovej za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil
zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 25. 6. 2014

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
predseda AS FAPZ

Zapísal:

doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
tajomník AS FAPZ

Overil:

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.

Overil:

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Štatút FAPZ SPU v Nitre
3. Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014
4. Žiadosť Bc. Viktórie Jelovej o pozastavenie členstva v AS FAPZ SPU v Nitre
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (predseda AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ a AO (www.uniag.sk)
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