Zápisnica č. 4/2011
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 5. 5. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie Správy o hospodárení FAPZ SPU v Nitre k 31.12.2010
4. Prerokovanie Návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2011
5. Informácie dekana o situácii a problémoch na FAPZ
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Debrecéni. Osobitne
privítal dekana fakulty prof. Bíra, prodekanov prof. Pačutu, doc. Hudeca a tajomníčku fakulty
Ing. Paštiakovú. Predseda AS ďalej predstavil program schôdze a vyzval prítomných na
ďalšie návrhy na doplnenie programu. Z pléna nevzišli iné návrhy. Následne dal predseda
o programe hlasovať:
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 15 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 1/4/2011: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia konaného dňa 5.5.2011
v pôvodnej štruktúre.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. navrhol za overovateľov
zápisnice doc. Ing. Ivana Černého, PhD. a doc. Ing. Juraja Chlpíka, PhD.. Iné návrhy z pléna
nevzišli.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 15 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 2/4/2011 AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo dňa 5.5.2011
nasledovne: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD..
K bodu 3
Správu o hospodárení FAPZ SPU v Nitre k 31.12.2010 podrobne predniesla
tajomníčka FAPZ Ing. Paštiaková a vysvetlili okolnosti realizácie rozpočtu. Zdôraznila, že za
rok 2010 sa podarilo zrealizovať vyrovnaný rozpočet. Stanovisko k správe zaujal predseda
ekonomickej komisie AS FAPZ prof. Ložek. Následne dal predseda AS o predloženej Správe
o hospodárení FAPZ SPU v Nitre k 31.12.2010 hlasovať.
Hlasovanie k správe: za prijatie – 15 hlasov,
proti prijatiu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
Uznesenie č. 3/4/2011: AS FAPZ schvaľuje „Správu o hospodárení FAPZ SPU v Nitre
k 31.12.2010“ Dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.

K bodu 4
Dekan FAPZ predstavil návrh na rozdelenie rozpočtu pre rok 2011. Upozornil na fakt, že
dotácia zo štátneho rozpočtu sa stále znižuje a je potrebné prijímať reštrikčné opatrenia, ktoré
neprispievajú k dobrej atmosfére na fakulte. Na základe rozhodnutia AS SPU zo dňa
20.4.2011 boli z rozpočtovej dotácie SPU v Nitre finančné prostriedky pre FAPZ pridelené
vo výške 1 968 589,- €. Pri výške platov k 1.4.2011 je mesačná potreba mzdových
prostriedkov 188 000,- € a potreba na rok 2011 je 2 256 000,- €, čo predstavuje
predpokladaný deficit 287 400,- €. Na základe uvedeného navrhol prof. Bíro rozpočtovú
dotáciu prerozdeliť nasledovne:
Pridelenú rozpočtovú dotáciu v plnej výške presunúť do mzdového fondu fakulty.
Predpokladaný deficit sa bude vyrovnávať postupným presunom vznikajúcich príjmov zo
školného (platené externé štúdium a poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia),
zámenou kapitálových prostriedkov za bežné s následným presunom do mzdového fondu.
Ďalej dekan informoval, že na zasadnutí AS FAPZ dňa 14.4.2011 boli prijaté opatrenia na
základe predbežných rokovaní dekanov o deľbe rozpočtu. Výsledkom prijatých opatrení boli
návrhy na ukončenie pracovného pomeru podľa prijatých kritérií s 25 zamestnancami.
Nakoľko dohoda dekanov nebola v AS SPU akceptovaná a bola prijatá tzv. varianta 3
rozdelenia štátnej dotácie na rok 2011 na SPU, dekan ďalej navrhol realizovať opatrenia na
zníženie deficitu financií nasledovne:
-

-

-

-

-

objem finančných prostriedkov v súčasnosti vyplácaných na osobné príplatky znížiť na
50 % a rozdeliť ich na základe dosahovaných výkonov,
zrušiť osobné príplatky učiteľom, ktorí za hodnotené 2 roky 2009 a 2010 nevykázali
publikačnú aktivitu minimálne 1,0 spolu vo vedeckých časopisoch, monografiách
a učebniciach.
opätovne prehodnotiť potrebu technických pracovníkov vzhľadom na celoročnú
vyťaženosť. Sezónnu potrebu zabezpečovať formou prijatia pracovníkov formou dohôd
o vykonaní práce,
zvýšiť kvalitu učiteľov aj za cenu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancami, ktorí
dlhodobo nedosahujú v rámci interných hodnotení požadované výsledky vo
vedeckovýskumnej činnosti. Prechodnú potrebu učiteľov riešiť v rámci dohôd o vykonaní
práce,
naďalej sa zaoberať prípravou účelnej integrácie pracovísk fakulty s cieľom zabezpečenia
akreditácie študijných odborov v zmysle navrhovanej novely VŠ zákona, zvýšenia výstupov
vedecko-výskumnej činnosti a racionalizácie výučby nosných študijných programov.
Vzhľadom k uvedenému, do schválenia novej organizačnej štruktúry, konkurzne
neobsadzovať uvoľnené pozície vedúcich pracovníkov,
zvýšiť zainteresovanosť doktorandov na laboratórnych prácach, včítane obsluhy prístrojovej
techniky.

Následne predseda AS otvoril k tomuto bodu diskusiu. K návrhu rozpočtu pre rok
2011diskutovali doc. Gašparík, prof. Debrecéni, doc. Chlpík, doc. Černý, doc.Šimko, doc.
Candrák, prof. Ložek, prof. Bíro, doc. Hudec, doc. Pačuta. Diskutujúci podporili opatrenia,
ktoré je potrebné urobiť a súhlasili so zrušením osobných príplatkov neproduktívnym
pracovníkom, to znamená učiteľom, ktorí za hodnotené 2 roky 2009 a 2010 nevykázali
publikačnú aktivitu 1,0 spolu vo vedeckých časopisoch, monografiách a učebniciach. Po
ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o návrhu dekana.
Hlasovanie k návrhu: za návrh – 15 hlasov,
proti návrhu – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov
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Uznesenie č. 4/4/2010: AS FAPZ schvaľuje „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo
štátneho rozpočtu na rok 2011“. Dokument je prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
V bode 5 sa dekan FAPZ prof. Bíro vyjadril, že o situácii a problémoch fakulty
informoval v rozprave v rámci vyššie uvedených bodov.
K bodu 6
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni otvoril rozpravu, v ktorej vystúpil dekan FAPZ
a požiadal členov AS o zaslanie pripomienok k navrhovanej novele vysokoškolského zákona
do 9.5.2011.
K bodu 7
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi FAPZ
prof. Bírovi, prodekanom prof. Pačutovi, doc. Hudecovi a tajomníčke FAPZ Ing. Paštiakovej
za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického senátu.

V Nitre, dňa 5. 5. 2011

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

Zapísal:

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

Overil:

podpredseda AS FAPZ

Overil:

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
podpredseda AS FAPZ

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. „Správa o hospodárení FAPZ za rok 2010“
3. „Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2011“
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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