Zápisnica č. 14/2009
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 29. 4. 2009,
v zasadačke KŠZ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie Rozpisu dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pridelených pre
FAPZ (MŠ SR ) na rok 2009
4. Schválenie správy o činnosti AS FAPZ za rok 2008
5. Informácie dekana o aktuálnych problémoch a situácii na fakulte
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
PhD. Predseda AS ďalej predstavil program schôdze a vyzval prítomných na prípadné ďalšie
návrhy na doplnenie programu. Z pléna nevzišli nijaké iné návrhy. Následne dal predseda
o programe hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/14/2009: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 29. 4.
2009 v štruktúre uvedenej v pozvánke.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ navrhol za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ivana Černého, PhD.
a Ing. Jána Gaža, PhD. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/14/2009: AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice nasledovne: doc.
Ing. Ivan Černý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Predseda AS predstavil materiál doručený D-FAPZ na schválenie a vyzval dekana
FAPZ - prof. D. Bíru na uvedenie bližších podrobností. Dekan následne obšírne a podrobne
vysvetlil okolnosti vzniku návrhu ako aj výšky pridelených dotácií. Predseda AS následne
vysvetlil niektoré pojmy neznáme pre študentskú časť senátu. Dekan informoval o metodike,
ktorou bola dotácia v rámci SPU prerozdelená na fakulty. Prof. Hluchý pripomenul, že pri
delení dotácie by sa mali zohľadniť predovšetkým kritériá pre akreditáciu a navrhol za
optimálne riešenie prepustiť všetkých dôchodcov vo veku nad 65 rokov a všetkých
netvorivých pracovníkov, ktorý v posledných dvoch rokoch nevykázali nijaké relevantné
publikácie pre akreditáciu. Ďalej navrhol zvážiť finančnú kompenzáciu učiteľov vyučujúcich
študentov DV počas víkendu. Prof. Bíro reagoval na výučbu diaľkarov tým, že sa počíta do
úväzku pedagóga. Ďalej dekan uviedol, že príjem za poplatky od diaľkových študentov sa
započítavajú do rozpočtu, nie sú príjmom navyše. Doc. Hudec navrhol výraznejšie zúžiť

spôsob výpočtu osobného príplatku iba na kritériá potrebné pre akreditáciu a spôsob
prideľovania dotácie a zvlášť vypustiť z kvantifikácie príspevky do zborníkov. Ďalej sa spolu
s ďalšími diskutujúcimi priklonil k opatreniu na zníženie osobného príplatku a príplatku za
funkčné miesto pre netvorivých pracovníkov. Prof. Ložek odmietol plošné prepustenie
všetkých zamestnancov nad 65 rokov a poukázal na potrebu individuálneho prístupu a riešiť
to napr. dohodou o vykonaní práce. Podporil aj návrh na 50% zníženie príplatkov pre
netvorivých pracovníkov. Ďalej navrhol riešenie problému exp. bázy Malanta, ktorá
v súčasnosti stráca opodstatnenie a navrhol pracovníkov rozmiestniť na pracoviská na škole.
Prof. Hluchý opäť upozornil, že dôchodcovia najmä nad 70 rokov nie sú žiadnym prínosom
pre fakultu a zbytočne blokujú miesto mladým pracovníkom a je potrebné ich preto všetkých
prepustiť. Ing. Gažo sa priklonil skôr za individuálne prehodnotenie rozviazania pracovného
pomeru u každého dôchodcu zvlášť. Dekan uviedol, že cesta individuálneho prístupu je
lepšia, nakoľko plošné prepustenie všetkých dôchodcov môže v niektorých prípadoch narušiť
výuku. Ing. Muller podporil vyjadrenie dekana. Predseda AS upozornil, že riešenia nie sú
úlohou senátu, ale dekana, senát môže dekana iba zaviazať k určitým postupom. Doc. Černý
upozornil, že odsúvanie problému dôchodcov sa o rok vráti znova a treba ho promptne riešiť.
Zároveň vyjadril podporu zníženia príplatkov netvorivým pracovníkom. Tento návrh podporil
aj doc. Gašparík, ale upozornil, že hodnotiť treba aj iné aktivity ako karentované články,
nakoľko pracovníci šíria dobré meno fakulty aj iným spôsobom ako vedeckými článkami.
Doc. Baranec navrhol 100% zníženie príplatkov pre netvorivých pracovníkov. Doc. Černý
vyjadril počudovanie nad predlžovaním zmlúv dôchodcom do 31. 8. a navrhol, že lepším
riešením by bolo predĺžiť ich iba do konca septembra. Dekan následne vysvetlil, že dátum
zmlúv je zároveň aj dátumom konca akademického roka. Doc. Chlpík nesúhlasil s návrhom
tajomníka na obmedzenie kritérií pre kvantifikáciu s akcentom na karentované a vedecké
články a upozornil na to, že učitelia s predmetmi pre nižšie ročníky strávia viac času pri práci
so študentmi na úkor vedeckej činnosti. Z rozsiahlej diskusie predseda AS syntetizoval a
predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/14/2009: AS FAPZ schvaľuje „Rozpis dotačných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pridelených pre FAPZ (MŠ SR ) na rok 2009 “. Dokument je prílohou originálu
tejto zápisnice. Senát AS FAPZ ďalej zaväzuje dekana FAPZ realizovať v súvislosti
s rozpočtom nasledovné racionalizačné a úsporné opatrenia:
- individuálne prehodnotiť opodstatnenosť pracovných pomerov s učiteľmi nad 65 .r
(v prípadoch, ktoré vyžadujú osobitný prístup zvážiť zabezpečenie výučby
uzatvorením dohôd o vykonaní práce na nevyhnutný počet hodín podľa výmery
predmetu)
- prehodnotiť počty technických pracovníkov na jednotlivých pracoviskách
- uvoľnené pracovné miesta riešiť prednostne v rámci fakulty
- zvýšiť zainteresovanosť doktorandov na laboratórnych prácach, vrátane obsluhy
prístrojovej techniky
- hľadať riešenie na zníženie nákladov na prevádzku laboratória SBER Malanta
vzniknuté havarijným stavom v dodávke vody
- Redukovať na 50% osobné príplatky (vrátane príplatkov za funkčné miesta)
u učiteľov, ktorí za posledné 2 roky nevykázali žiadnu publikačnú aktivitu vo
vedeckých časopisoch, monografiách a učebniciach a nepodali žiadny projekt na
získanie finančných prostriedkov
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K bodu 4
Predseda AS predstavil návrh správy o činnosti AS FAPZ za rok 2009, ktorá bude
prednesená na zasadnutí AO dňa 30. 4. 2009. Následne otvoril k správe rozpravu, z ktorej
nevzišli nijaké návrhy. Následne dal o schválení správy hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 4/14/2009: AS FAPZ schvaľuje „Správu o činnosti FAPZ za rok 2008 “.
Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
Dekan FAPZ informoval členov AS o aktuálnych problémoch na fakulte.
K bodu 6
V bode rôzne vystúpila tajomníčka FAPZ a predstavila správu o hospodárení FAPZ aj
s návrhmi na zníženie deficitu financií. Následne dal predseda AS o schválení správy
hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 5/14/2009: AS FAPZ schvaľuje „Správu o hospodárení FAPZ k 31. 12.
2008 “. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Ďalej v bode rôzne dekan FAPZ predstavil materiál „Podmienky na prijatie na štúdium
na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku 2009/2010.“ Po rozprave dal o schválení tohto
návrhu predseda AS hlasovať.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 14 hlasov,
proti návrhu - 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 6/14/2009: AS FAPZ schvaľuje „Podmienky na prijatie na štúdium na
FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku 2009/2010“. Materiál je prílohou originálu tejto
zápisnice.
K bodu 7
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS za aktívnu a tvorivú
účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 29. 4. 2009

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

Zapísal:

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
tajomník AS FAPZ
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doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Overil:

Overil:

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. „Rozpis dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pridelených pre FAPZ (MŠ SR )
na rok 2009 “
3. „Správa o činnosti FAPZ za rok 2008 “
4. „Správa o hospodárení FAPZ k 31. 12. 2008 “
5. „Podmienky na prijatie na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku
2009/2010“
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (tajomník AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ a AO (www.uniag.sk)

4

