Zápisnica č. 11
z XI. riadneho zasadnutia Akademického senátu FBP SPU
v Nitre zo dňa 26. 06. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Filip Tirpák – študijný pobyt v zahraničí
Hostia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP SPU v Nitre
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka FBP SPU v Nitre
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP SPU v Nitre
Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka FBP SPU v Nitre
Ad 1) Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovan Stanovič, PhD., ktorý
privítal hostí rokovania a prítomných členov AS FBP SPU v Nitre. AS FBP SPU v Nitre verejným
hlasovaním jednomyseľne ospravedlnil Ing. Filipa Tirpáka.
Ad 2) Schválenie programu zasadnutia
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Sľub člena AS FBP SPU v Nitre
6. Žiadosť o prerušenie členstva v AS FBP SPU v Nitre
7. Výročná správa o hospodárení FBP za rok 2018 (predkladá tajomníčka FBP SPU v Nitre)
8. Prerokovanie Smernice „Zásady pre hodnotenie kvality a podporu výkonového
odmeňovania pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov na FBP SPU v Nitre“
(predkladá dekan FBP SPU v Nitre)
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie za schválenie programu zasadnutia
za:13 , proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
Ad 3) Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Na základe návrhu predsedu AS FBP SPU v Nitre Ing. Radovana Stanoviča, PhD. boli za
skrutátorov a overovateľov zápisnice AS navrhnutí Ing. Marián Tokár, PhD. a Ing. Lucia
Benešová.
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Verejným hlasovaním boli navrhovaní skrutátori a overovatelia zápisnice jednomyseľne
zvolení.
Ad 4) Kontrola uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.
Ad 5) Sľub člena AS FBP SPU v Nitre
Podľa článku 14 bod 1 Zásad volieb do AS FBP SPU v Nitre bol ako náhradníčka za člena do AS
FBP SPU v Nitre prijatá Ing. Patrícia Martišová, ktorá predniesla sľub člena AS FBP SPU v
Nitre. Ing. Patrícia Martišová ho následne písomne potvrdila svojim podpisom.
Ad 6) Žiadosť o prerušenie členstva v AS FBP SPU v Nitre
Predseda AS FBP SPU Ing. Radovan Stanovič, PhD. informoval členov senátu o poslaní žiadosti
Bc. Filipa Benka dňa 3. 5. 2019 o prerušenie členstva v AS FBP SPU v Nitre. AS FBP SPU v
Nitre jednomyseľne schválil prerušenie členstva v AS FBP Bc. Filipa Benka.
Ad 7) Výročná správa o hospodárení FBP za rok 2018 (predkladá tajomníčka FBP SPU v
Nitre)
Dekan FBP SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. sa poďakoval členom senátu za
preštudovanie Výročnej správy o hospodárení FBP za rok 2018. Informoval AS FBP SPU v
Nitre, že Výročná správa o hospodárení FBP za rok 2018 bola prerokovaná na vedení FBP SPU v
Nitre ako aj na Kolégiu dekana vedení FBP SPU v Nitre. Tajomníčka FBP SPU v Nitre Ing.
Zuzana Kňažická, PhD. podrobne informovala AS FBP SPU v Nitre o obsahu Výročnej správy o
hospodárení FBP za rok 2018, ktorá je súhrnným materiálom v oblasti hospodárenia a
financovania fakulty, personálnej a majetkovej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami
platnej legislatívy. Predmetom nasledujúcich častí Výročnej správy o hospodárení FBP za rok
2018 je zhodnotenie činnosti fakulty v nasledujúcich oblastiach:
- akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch vzdelávania,
- vedeckovýskumnej činnosti,
- rozvoja a sociálnej/motivačnej podpory študentov.
Na záver tajomníčka FBP SPU v Nitre Ing. Zuzana Kňažická, PhD. zdôraznila význam
finančných prostriedkov, ktoré sú získané darovacími zmluvami, ktoré taktiež významným
spôsobom prispievajú na podporu vzdelávacej a výskumnej činnosti na FBP SPU v Nitre.
Predseda Ekonomickej komisie Ing. Tomáš Slanina, PhD. k predloženému materiálu
nemal žiadne výhrady a materiál odporúčal na schválenie AS FBP SPU v Nitre. Uskutočnilo sa
verejné hlasovanie za schválenie Výročnej správy o hospodárení FBP za rok 2018:
za: 13, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
Ad 8) Prerokovanie Smernice „Zásady pre hodnotenie kvality a podporu výkonového
odmeňovania pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov na FBP SPU v Nitre“
(predkladá dekan FBP SPU v Nitre)
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Dekan FBP SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. predložil Smernice „Zásady pre
hodnotenie kvality a podporu výkonového odmeňovania pedagogických a vedeckovýskumných
zamestnancov na FBP SPU v Nitre“ a zároveň sa poďakoval členom senátu za preštudovanie
materiálu.
Prodekanka FBP pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty, prof. RNDr. Alena Vollmannová,
PhD. podrobnejšie vysvetlila predložený materiál a informovala o potrebe vypracovať
transparentný systém hodnotenia kvality vzdelávacieho a výskumného procesu, ktorý vychádza z
jednotlivých zásad odmeňovania zamestnancov v podmienkach FBP SPU v Nitre. Systém
hodnotenia jednotlivých oblastí činnosti pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov
FBP SPU v Nitre je založený na vyčíslení reálneho podielu každého hodnoteného zamestnanca
na celkovom výkone fakulty v danom období. Pre hodnotenie zamestnancov budú použité
výlučne údaje uvedené v databázach UIS a v EPCA výstupom v databáze SlPK.
Prodekanka FBP pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty, prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
odporúča schváliť predložený materiál s pripomienkou doplniť v článku 4, v bode 2 hodnotenie
bakalárskych prác, diplomových prác a ŠVK vedeckovýskumných pracovníkov.
Dekan FBP SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. sa poďakoval prodekanka FBP pre
ľudské zdroje a kvalitu fakulty, prof. RNDr. Alene Vollmannovej, PhD. za podrobné
vypracovanie a vysvetlenie predloženého materiálu. Predseda legislatívnej komisie Ing. Marián
Tokár, PhD. si žiadal vysvetliť jednotlivé kategórie publikácii (A1, A2, B, C) v predloženej
schéme.
Predseda ekonomickej komisie Ing. Tomáš Slanina, PhD. navrhol aby sa v predkladanej schéme
kategória B rozdelila na 2 časti, kde karentované časopisy budú v samostatnej skupine, pretože
hodnotenie v jednej skupine neprináša očakávanú motiváciu. Ďalej uviedol aby sa nebrali do
úvahy práce prezentované na ŠVK. Taktiež mal pripomienku aby minimálny počet BP a DP ktoré
sa budú hodnotiť bol 2.
Ďalej navrhol zrušiť v článku 5, bod 2 v znení: Od roku 2022 sa v publikačnej činnosti bude
zohľadňovať percentuálny podiel jednotlivých spoluautorov na hodnotenej publikácii podľa
EPCA výstupov evidovaných v databáze SlPK.
Predseda AS FBP SPU Ing. Radovan Stanovič, PhD. po konzultácie s dekanom FBP SPU v Nitre
prof. Ing. Norbertom Lukáčom, PhD. navrhol pozmeniť v čl. 5, bod 4, dátum z 01. 06. 2019 na
01. 07. 2019.
V rozprave vystúpil aj doc. Ing. Peter Haščík, PhD, ktorý poznamenal aby sa články v
karentovaných časopisoch hodnotili z iného balíka financií. Ďalej poznamenal zrušiť v článku 5,
bod 2 v znení: Od roku 2022 sa v publikačnej činnosti bude zohľadňovať percentuálny podiel
jednotlivých spoluautorov na hodnotenej publikácii podľa EPCA výstupov evidovaných v
databáze SlPK.
Prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. vyjadril podporné stanovisko k zahrnutiu ŠVK do
hodnotenia. Ďalej nesúhlasí s rozdelením publikácii v kategórii B na dve časti. Prof. Ing. Adriana
Kolesárová, PhD. súhlasila s pripomienkami prof. MVDr. Petra Massányiho, DrSc.
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Ing. Milan Chňapek, PhD. sa zaujímal o zarátaní skúšania do pedagogického procesu.
Prodekanka FBP pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty, prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
informovala, že do pedagogického procesu je zarátaná len priama výučba.
Predseda AS FBP SPU Ing. Radovan Stanovič, PhD. uzavrel búrlivú diskusiu a dal hlasovať za
jednotlivé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. Pozmeňujúci návrh: V článku 3, bod 2 zrušiť odsek d) „Pre hodnotenie počtu prác ŠVK
sa použije reálny podiel prác ŠVK z celkového počtu prác ŠVK na fakulte v hodnotenom
akademickom roku, pričom maximálny počet zarátaných prác ŠVK pre jedného pedagóga
v akademickom roku je 4.“ Uskutočnilo sa verejné hlasovanie:
za: 2, proti: 10, zdržali sa hlasovania: 1.
2. Doplňujúci návrh: V článku 3, bod 2, v odsekoch b) a c) doplniť minimálny počet
hodnotených BP a DP na 2. Uskutočnilo sa verejné hlasovanie:
za: 1, proti: 8, zdržali sa hlasovania: 3
3. Doplňujúci návrh: V článku 4, bod 2, doplniť nasledujúce odseky:
a) Pre hodnotenie počtu ukončených bakalárskych prác sa použije reálny podiel BP
celkového počtu ukončených BP na fakulte v hodnotenom akademickom roku, pričom
maximálny počet zarátaných ukončených BP pre jedného pedagóga v akademickom
roku je 4.
b) Pre hodnotenie počtu ukončených diplomových prác sa použije reálny podiel DP z
celkového počtu ukončených DP na fakulte v hodnotenom akademickom roku, pričom
maximálny počet zarátaných ukončených DP pre jedného pedagóga v akademickom
roku je 4.
c) Pre hodnotenie počtu prác ŠVK sa použije reálny podiel prác ŠVK z celkového počtu
prác ŠVK na fakulte v hodnotenom akademickom roku, pričom maximálny počet
zarátaných prác ŠVK pre jedného pedagóga v akademickom roku je 4.
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
4. Pozmeňujúci návrh: V článku 5, zrušiť bod 2: „Od roku 2022 sa v publikačnej činnosti
bude zohľadňovať percentuálny podiel jednotlivých spoluautorov na hodnotenej
publikácii podľa EPCA výstupov evidovaných v databáze SlPK.“
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie:
za: 11, proti: 2, zdržali sa hlasovania: 0
5. Pozmeňujúci návrh: V článku 5, bod 4 zmeniť dátum z 01.06.2019 na 01.07.2019.
Uskutočnilo sa verejné hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
Predseda AS FBP SPU Ing. Radovan Stanovič, PhD. dal hlasovať za schválenie Smernice „
Zásady pre hodnotenie kvality a podporu výkonového odmeňovania pedagogických a
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vedeckovýskumných zamestnancov na FBP SPU v Nitre“ s pripomienkami. Uskutočnilo sa
verejné hlasovanie:
za: 12, proti: 1, zdržali sa hlasovania: 0
Ad 9) Rôzne
Predseda AS FBP SPU Ing. Radovan Stanovič, PhD. sa zúčastnil zasadnutia RVŠ SR, kde sa
volil predseda RVŠ SR na nové funkčné obdobie. Predsedom sa stal doc. RNDr. Martin Putala,
PhD. Ďalej informoval členov senátu o najbližšom zasadnutí AS FBP SPU v Nitre.
Na záver poďakoval dekan FBP SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. za prácu v senáte,
ústretovosť, poprial pokojný čas dovoleniek a návrat na pracoviská v plnom zdraví.
Ad 10) Návrh uznesení:
Uznesenie č. 1/11-26.06.2019
AS FBP SPU v Nitre prerušuje členstvo Bc. Filipa Benka v AS FBP SPU v Nitre, pokiaľ
nestúpi na III. stupeň vysokoškolského štúdia.
Uznesenie č. 2/11-26.06.2019
AS FBP SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FBP za rok 2018 bez
pripomienok.
Uznesenie č. 3/11-26.06.2019
AS FBP SPU v Nitre schvaľuje Smernice „Zásady pre hodnotenie kvality a podporu výkonového
odmeňovania pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov na FBP SPU v Nitre“
s pripomienkami.

Zapísala:

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD., v. r.

Overovatelia:

Ing. Marián Tokár, PhD., v. r.
Ing. Lucia Benešová, v. r.

V Nitre, 26.06. 2019
Ing. Radovan Stanovič, PhD., v. r.
predseda AS FBP SPU v Nitre

Prílohy (1):
-

Prezenčná listina
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