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Rozpis rozdelenia bežnej rozpočtovej dotácie na rok 2018
Na základe rozhodnutia AS SPU dňa 14.5.2018 a Správnej rady SPU v Nitre dňa 15. 5.2018
boli Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov pridelené prostriedky rozpočtovej dotácie
nasledovne:
kategória 610 Mzdy

2 679 351 €

07711 - vysokoškolské vzdelávanie a prevádzka
0771201 – Vysokoškolská veda a technika
Na pokrytie vplyvov valorizácie vysokoškolských učiteľov k 1.9.2017 na 8 mesiacov
roku 2018
Valorozácia 6 %
71 952 €
Valorozácia 4,8 %
52 928 €
SPOLU
2 804 231 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kategória 630 Tovary a služby
špecifiká
špičkové tímy

10 000 €
16 000 €

Návrh rozpisu dotácie pre rok 2018 :
Pridelenú dotáciu rozdeliť nasledovne :
kategória 610 – mzdy
kategória 630 – tovary a služby
kategória 640 – štipendiá
SPOLU

2 638831 €
20 400 €
145 000 €
2 804 231 €

Rozpísaním rozpočtu na kategórie 630 a 640 bude fakulte navýšená čiastka 51 040 €, čo
zodpovedá kategórii 620 – odvody.
Opatrenia prijaté AS FAPZ:
-

-

Systemizáciou pracovných miest reagovať na klesajúci počet študentov a výsledky vo
vedecko výskumnej činnosti.
vyžadovať oprávnené príjmy zo školného pred zápisom na štúdium v akademickom
roku 2018/2019
v prípadoch hodných osobitného zreteľa splátkový kalendár školného 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
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 vo vedeckých časopisoch (1,0), resp. monografiách (min.1
AH) alebo učebniciach (min. 1 AH) podľa evidencie SLPK
pri opakovanom obsadzovaní funkcií docent, resp. profesor dekan nemusí vypísať
konkurz na tieto miesta ak učiteľ nedosiahol za hodnotené obdobie publikačnú aktivitu
2,5. 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 .
pri publikovaní v karentovaných časopisoch priznať odmenu v závislosti od IF časopisu
v roku publikovania nasledovne:
o IF ≤ 1,00
150 eur
o IF = 1,01 – 2,00
250 eur
o IF = 2,01 – 3,00
350 eur
o IF >3,01
450 eur
V závislosti od kvartilu nasledovne :
o Q1
200 eur
o Q2
100 eur

Návrh rozpočtu FAPZ SPU v Nitre na rok 2018
príjmy

výdavky

dotácia
mzdy
štipendiá doktorandom
príspevok na prevádzku katedrám

2804231

SPOLU -dotačné

2804231

zostatok z roku 2017
Ostatné príjmy
školné - externí
školné - prekročenie štandardnej dlžky štúdia
prijímacie pohovory
odvod rektorátu
odmeny za monografie a karenty
odmeny za výučbu v AJ
poistenie Ecova a Ecova Plus
dohody ( oponentom, štátne skúšky a pod.)
propagácia štúdia(cestovné,materály,inzercia)
požičky na projekty
indexy, obaly na diplomy, študijná príručka pod.
prevádzka dekanátu
deratizácia, ŠVK študentov a doktorandov
Rozvojový fond fakulty
cestovné
koncoročné odmeny + odvody
SPOLU - vlastné

rozdiel

2638831
145000
20400
2804231

0

39320
20000
10000
1500
4800
25000
50000
3800
8000
800
30000
3000
84071
280291

0

83691
131000
45600
20000

280291

