Správa o činnosti AS FEM za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili spolu 4 riadne zasadnutia AS FEM SPU v Nitre a 4 zasadnutia predsedníctva
AS FEM SPU v Nitre. Všetky zápisnice z rokovaní AS FEM sú priebežne zverejňované na webovej stránke
AS FEM a sú k dispozícii všetkým členom AO FEM. Jednotlivé zasadnutia boli orientované na nasledovné
oblasti:
Na zasadnutí dňa 10.2.2017 AS FEM prerokoval a schválil zmeny v Organizačnom poriadku týkajúce sa
Centra výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU, ktorého pôsobenie bolo rozšírené o vzdelávaciu
činnosť. Schválenie sa prejavilo v DODATKU č. 3 - K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU FAKULTY
EKONOMIKY A MANAŽMENTU SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE. Taktiež bola
prerokovaná a schválená Systemizácia pracovných miest na FEM SPU v Nitre na rok 2017. Nová
systemizácia v porovnaní s rokom 2016 nepriniesla zmeny v počtoch pracovných miest. Taktiež bola
prerokovaná a schválená sprava o činnosti AS FEM SPU v Nitre za rok 2016.
(Viac informácii na: https://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_10_2_2017.pdf )

V rámci druhého zasadnutia dňa 23.6.2017 sa AS FEM zaoberal Správou o hospodárení FEM za rok
2016, ktorú po diskusii a objasnení schválil. Nová forma správy je podstatne detailnejšia a obsahuje aj
celkovú rekapituláciu zdrojov a ich čerpania. Taktiež správa už druhým rokom obsahuje zdroje,
čerpanie a koncové stavy rozpočtových a aj mimorozpočtových prostriedkov FEM SPU v Nitre.
Súčasťou zasadnutia bolo aj prerokovanie a následné schválenie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie
zo štátneho rozpočtu na rok 2017 a predpokladaných príjmov v roku 2017. V rámci diskusie členovia
senátu predostreli návrhy, aby predkladaný rozpočet bol detailnejší a tým aj transparentnejší. AS FEM
SPU v Nitre pozitívne zhodnotil nárast objemu finančných prostriedkov v rozpočte pre FEM SPU v Nitre.
Schváleniu rozpočtu predchádzalo stanovenie priorít zo strany vedenia FEM a predsedníctva AS FEM
SPU v Nitre. Na základe návrhu P-AS FEM prišlo k významnému navýšeniu finančných prostriedkov na
osobné ohodnotenie zamestnancov (o 100% v porovnaní s rokom 2016) a osobných príplatkov za
výkony zamestnancov. Rozpočet FEM SPU v Nitre na rok 2017 bol jednomyseľne schválený.
Zároveň bol prerokovaný a schválený s pripomienkami návrh hodnotenia výkonov zamestnancov FEM,
návrh mimoriadnych jednorazových odmien za výkony a príspevkov pre pracoviská FEM na rok 2017.
Oproti predchádzajúcemu modelu hodnotenia prišlo len k malým zmenám vo forme zahrnutia
doktorandov do mimoriadnych odmien za publikácie a k úprave váh niektorých ukazovateľov.

Na zasadnutí boli schválené aj informácie pre uchádzačov o prvý, druhý a tretí stupeň štúdia na FEM
SPU v Nitre.
(Viac informácii na: https://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_23_06_2017.pdf )

Na treťom zasadnutí dňa 28.9.2017 AS FEM prerokoval a schválil organizačné zabezpečenie volieb
kandidátov do študentskej časti AS SPU v Nitre. Následne boli z radov členov AS FEM navrhnutí študenti
za členov FŠVK v stanovenej štruktúre podľa stupňa štúdia.
(Viac informácií na: https://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_28_9_2017.pdf)

Posledné zasadnutie AS FEM sa uskutočnilo dňa 29.11.2017, v rámci ktorého dekanka FEM prof.
Horská predniesla Návrh rozpisu úpravy dotačnej zmluvy (6%-né a 2%-né navýšenie v zmysle
legislatívnych zmien). Bol schválený návrh výšky školného pre akademický rok 2018/2019. Na základe
prieskumu na iných univerzitách a fakultách ekonomického zamerania navrhlo vedenie FEM zvýšenie
školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v dennej forme uskutočňované výlučne
v anglickom jazyku nasledovne: • Bc. z pôvodných 700 eur na 900 eur • Ing. z pôvodných 900 eur na
1100 eur • PhD. denná forma bez zmeny – 1500 eur, externá forma zvýšenie na 2400 eur.
Na zasadnutí AS FEM SPU v Nitre bola zvolená Ing. Martina Šoporová za členku Disciplinárnej komisie
FEM SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce.
(Viac informácií na: https://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_29_11_2017.pdf )

Dovoľte mi poďakovať všetkým členom Akademického senátu FEM SPU v Nitre za zodpovedný a
angažovaný prístup k členstvu v AS FEM SPU v Nitre, ako aj za mnohé podnetné pripomienky
k prerokovávaným materiálom.

V Nitre, 28.2.2018

.................................................
Marián Tóth
predseda AS FEM SPU v Nitre

