Správa o činnosti AS FEM SPU v Nitre za rok 2018
V roku 2018 sa uskutočnilo spolu 5 riadnych zasadnutí AS FEM SPU v Nitre a 2 zasadnutia predsedníctva
AS FEM SPU v Nitre. Všetky zápisnice z rokovaní AS FEM sú priebežne zverejňované na dokumentovom
serveri a dostupné cez novú webovú stránku AS FEM http://www.fem.uniag.sk/sk/akademický-senát.
Jednotlivé zasadnutia boli venované nasledovným bodom:
Na zasadnutí dňa 13.3.2018 AS FEM prerokoval a schválil Úpravu dotácie na rok 2017 schválenej v AS
SPU v Nitre dňa 31. januára 2018 a návrh jej použitia. Išlo o celkové navýšenie rozpočtu o 27 880,-EUR.
Taktiež bola prijatá Systemizácia pracovných miest na FEM SPU v Nitre pre rok 2018 a senát prerokoval
a schválil správu o činnosti AS FEM za rok 2017.
V rámci druhého zasadnutia dňa 28.6.2018 zložil sľub nový člen za študentskú časť AS FEM Jozef
Štepánek. Správu o hospodárení FEM za rok 2017 prezentovala tajomníčka FEM Ing. Erika Šindlerová.
Nová forma správy o hospodárení je podstatne detailnejšia a obsahuje aj celkovú rekapituláciu zdrojov
a ich čerpania. Taktiež správa už tretím rokom obsahuje zdroje, čerpanie a koncové stavy rozpočtových
a aj mimorozpočtových prostriedkov FEM SPU v Nitre.
Dekanka FEM prof. Horská predstavila zmeny v rámci systému hodnotenia výkonov zamestnancov a
doktorandov FEM. Systém hodnotenia je len s malými zmenami používaný už tretím rokom a motivuje
zamestnancov k publikovaniu výstupov potrebných pre budúcu akreditáciu FEM.
Ďalším bodom rokovania bola opätovne predložená systemizácia pracovných miest FEM SPU v Nitre
na rok 2018. Návrh obsahoval navýšenie o tri pracovné miesta a po diskusii bola schválená systemizácia
s navýšením o jedno pracovné miesto na KŠOV.
Najdôležitejším bodom zasadnutia bolo rokovanie o rozpočte FEM SPU v Nitre na rok 2018. Na základe
návrhu Predsedníctva AS FEM prišlo navýšeniu finančných prostriedkov na osobné ohodnotenie
zamestnancov. Senát jednomyseľne schválil rozpočet po navýšení prostriedkov na motiváciu
zamestnancov celkovo na 240 000,-EUR a dodatočných prostriedkov na mimoriadne odmeny za
publikácie. Celková bežná dotácia FEM predstavovala 2 624 736,-EUR a plánovaný zostatok
mimorozpočtových zdrojov FEM predstavuje 230 000,-EUR.
Posledným bodom rokovania bolo schválenie informácií k prijímacím pohovorom 1., 2. a 3. stupňa
štúdia na FEM SPU v Nitre.
Predmetom zasadnutia dňa 5.9.2018 bolo prerokovanie dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku FEM
SPU v Nitre, ktorým bol odstránený nesúlad medzi štatútom a organizačným poriadkom FEM SPU v
Nitre v prípade členstva predsedu AS FEM na zasadnutiach vedenia FEM.

Ďalším bodom bolo vyhlásenie volieb do AS FEM SPU v Nitre, prerokovanie organizačného
zabezpečenia volieb do AS FEM SPU v Nitre a voľba členov komisií.
AS FEM taktiež prerokoval návrh Elektronickej administratívy AS FEM SPU v Nitre a uložil predsedníčke
legislatívnej komisie pripraviť nový Rokovací poriadok AS FEM, ktorý obsahuje zmeny ovplyvnené
elektronickou administratívou AS FEM SPU v Nitre.

Na nasledovnom zasadnutí dňa 28.9.2018 bol schválení nový Rokovací poriadok AS FEM SPU v Nitre.

Záverečné zasadnutie AS FEM vo funkčnom období 2014-2018 sa konalo 23.10.2018 a AS FEM na
zasadnutí schválil výsledky volieb konaných dňa 10.10.2018. Z priebehu volieb, najmä študentskej
volebnej kampane, vyplynula potreba stanovenia podmienok vedenia volebnej kampane v zmysle
všetkých demokratických akademických zvyklostí, aby sa predchádzalo disciplinárnemu riešeniu
priestupkov alebo pochybení ako sú napríklad rôzne finančné aj nefinančné dary, ohováranie iných
kandidátov resp. iné neetické správanie. Táto úprava by sa mala premietnuť v budúcnosti do Zásad
volieb do AS SPU v Nitre, resp. do AS FEM SPU v Nitre.
AS FEM na poslednom zasadnutí schválil Správu o činnosti AS FEM SPU v Nitre za rok 2018.

Dovoľte mi poďakovať všetkým členom Akademického senátu FEM SPU v Nitre za zodpovedný a
angažovaný prístup k členstvu v AS FEM SPU v Nitre počas predchádzajúcich 4 rokov, ako aj za mnohé
podnetné pripomienky k prerokovávaným materiálom.

V Nitre, 23.10.2018

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

