Zápisnica č. 4/2007 z riadneho zasadnutia AS MF,
konaného dňa 10. 5. 2007 o 1300 hod. v zasadačke D – MF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie.
2. Návrh Rozpisu dotačných prostriedkov na rok 2007 pre MF SPU v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan MF
3. Rôzne.
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda AS MF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáč, PhD. V zmysle čl. 11
Rokovacieho poriadku AS MF SPU v Nitre doc. Ing. Z. Tkáč, PhD., predložil návrh
programu riadneho zasadnutia. Ďalšie návrhy členov AS MF na doplnenie alebo zmeny
návrhu programu neboli prednesené.
Uznesenie 1/4/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
K bodu 2:
Predseda AS MF doc. Tkáč na úvod zdôraznil, že termín schválenia návrhu Rozpisu
dotačných prostriedkov na rok 2007 pre MF v AS je najneskôr 11. 5. 2007 a požiadal
predkladateľa materiálu o uvedenie návrhu.
Ing. Pastrnáková, tajomníčka MF, predstavila v mene dekana MF návrh, aby dotačné
prostriedky, ktoré schválil AS SPU dňa 18. 4. 2007 pre MF SPU v Nitre, boli rozdelené
nasledovne:
Bežnú dotáciu (PK 07711, 0771201, EK 610 a 630) vo výške 33 811 263,- Sk v plnej výške
previesť na bežnú dotáciu (PK 077, EK 610).
Kapitálovú dotáciu (podprogram 0771201, EK 700) vo výške 239 580,- Sk v plnej výške
previesť na kapitálovú dotáciu (podprogram 0771201, EK 713).
Predkladateľ navrhuje, aby sa kapitálová dotácia čerpala po predložení projektov na jej
čerpanie z pracovísk MF.
Dekan MF, prof. Kročko uviedol, že deficit rozpočtu, oproti súčasným mzdovým
požiadavkám, je viac ako 4 mil. Sk, vzhľadom k tomu do 15. 5. 2007 prijme vedenie MF
konkrétne opatrenia na to, aby sa deficit znížil na minimálnu možnú mieru. Navrhované
opatrenia sú nasledovné:
 neprijímanie nových pracovníkov na MF, ani na miesta uvoľnené po odchode pracovníkov
do dôchodku; obsadenie uvoľnených pracovných pozícií po odchádzajúcich pracovníkoch
sa bude riešiť presunom pracovníkov medzi pracoviskami fakulty;
 zníženie prostriedkov na osobné ohodnotenie pracovníkov o 25 % s tým, že prerozdelenie
nadtarifnej zložky platu, resp. osobného príplatku uskutočnia vedúci jednotlivých
pracovísk fakulty.
Dekan MF, prof. Kročko zároveň vyzval prítomných členov AS, aby schválili predložený
návrh s tým, že náklady na prevádzku budú jednotlivé katedry pokrývať z vlastných
prostriedkov.
Predseda AS doc. Tkáč otvoril diskusiu k danému bodu programu. V diskusii vystúpili:
 prof. Nozdrovický – podporil predloženú stratégiu prerozdelenia kapitálových
prostriedkov, zároveň zdôraznil, že jeden zo spôsobov, ako nahradiť úbytok študentov na
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MF, je akreditácia študijných programov pre celoživotné vzdelávanie, ktoré má veľkú
perspektívu do budúcnosti,
doc. Drabant – navrhol vytvoriť na prerozdeľovanie kapitálových prostriedkov systém tak,
aby v určitom časovom horizonte boli uspokojené všetky katedry,
doc. Hrubý – zisťoval možnosť kumulácie kapitálových výdavkov s prostriedkami
projektov, napr. VEGA, ďalej navrhol paušálne zníženie osobného ohodnotenia o 25 %
pre všetkých pracovníkov MF,
Ing. Mikuš – nesúhlasil s predrečníkom, pretože paušálne zníženie by podľa neho bolo
demotivujúce pre vynikajúcich pracovníkov, ktorí si svoje povinnosti plnia nad rámec,
doc. Tkáč – navrhol, aby časť prostriedkov na osobné ohodnotenie pracovníkov zostala
k dispozícii vedeniu MF, ktoré by mohlo takýmto spôsobom priamo ohodnotiť plnenie
konkrétnych úloh vyplývajúcich z blížiacej sa akreditácie MF,
prof. Kročko – uviedol, že prijímať budeme všetkých študentov, ktorí sa na fakultu hlásia,
opakovane zdôraznil, že musíme pracovať s takými študentmi akých máme a pripomenul,
že najmä vysoký úbytok študentov na MF spôsobil súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu,
doc. Angelovič – upozornil, že v záujme zníženia úbytku študentov je potrebné sa im viac
individuálne venovať,
doc. Hrubý – súhlasil s predrečníkom a dodal, že je potrebné vybudovať si vzťah
k študentom a ponúknuť im najnovšie poznatky,
RNDr. Vozárová – doplnila informácie o štruktúre rozpočtu fakulty a pripomenula, že
faktory, ktoré ovplyvňujú výšku rozpočtu sú najmä: počet študentov a doktorandov, objem
finančných prostriedkov na výskumné projekty a publikačná činnosť,
Ing. Mikuš – navrhol, že jedným zo spôsobov ako zatraktívniť štúdium na MF je
rozšírenie možností jazykového a počítačového vzdelávania. Prvým krokom by mohlo byť
využitie celej sumy kapitálovej dotácie na rok 2007 na vybudovanie počítačovej cvičebne
na jednej z katedier, ktorá predloží najlepší projekt.

Uznesenie 2/4/07:
AS MF SPU v Nitre schvaľuje Rozpis dotačných prostriedkov na rok 2007 pre MF SPU
v Nitre jednomyseľne, s pripomienkami.
K bodu 3:
V bode Rôzne vystúpili:
 Ing. Vitázková – informovala o tom, že dňa 7. 5. 2007 bola podpísaná Kolektívna zmluva
na roky 2007-2009 , ďalej informovala o akciách, ktoré OZ pripravuje pre členov OZ a ich
rodinných príslušníkov (turisticky zájazd, kurz plávania pre deti a celodenný výlet v rámci
MDD)
 doc. Tkáč – predbežne informoval o návrhoch na nový názov fakulty
 dekan MF, prof. Kročko – oboznámil členov AS so zložením komisie, ktorá spracuje
návrhy z katedier a pripraví podklady pre vedenie MF, ďalej uviedol, že v zmysle zákona
konečný návrh predkladá dekan fakulty rektorovi univerzity.
Zapísali:
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., podpredsedníčka AS MF SPU v Nitre
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS MF SPU v Nitre

doc. Ing. Z. Tkáč, PhD.
predseda AS MF SPU v Nitre
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