Zápisnica č. 4 z rokovania AS Fakulty PEDAS

Dňa: 27.4.2011
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 11.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (18 z 21 členov).
Ospravedlnení: Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Branislav Kandera, PhD., doc. Ing. Tomáš
Klieštik, PhD.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (4).

Program rokovania AS
1. Prerokovanie a schválenie materiálov predloţených dekankou fakulty:
a. Metodické usmernenie 1/PEDAS/2011
b. Návrh smernice FPEDAS č. 1/2011
c. Správa o hospodárení fakulty za rok 2010
d. Návrh rozpočtu F PEDAS na rok 2011
2. Rôzne
Priebeh rokovania:
K príslušným bodom rokovania boli včas dodané podkladové materiály.
1)
V úvode predseda AS Dr. Milan Stacho otvoril rokovanie a privítal pani dekanku
a ostatných hostí na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda
skonštatoval, ţe AS je uznášania schopný.
Predseda oboznámil prítomných členov AS o programe rokovania. Keďţe neboli predloţené
pripomienky k jednotlivým bodom, prebehlo o ich schválení hlasovanie s výsledným počtom:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

Predloţené body programu boli jednohlasne schválené a pán predseda vyzval pani dekanku
doc. Ing. Annu Kriţanovú, PhD., aby zahájila program.

2)
Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie Metodického usmernenia
1/PEDAS/2011. Toto metodické usmernenie sa vydáva na základe metodického usmernenia
ŢU č. 4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov na ŢU. Pre pracoviská FPEDAS
platia ustanovenia metodického usmernenia ŢU v plnom rozsahu s doplnením špecifikácie:
Fakulta PEDAS použije voľné finančné zdroje nasledovne:
1. 10 % voľných finančných zdrojov na odvod do univerzitného fondu,
2. 50 % voľných finančných zdrojov na vyplatenie miezd,
3. 40 % voľných finančných zdrojov na vytvorenie rezervy fakulty na ďalšie
financovanie projektov.
Toto usmernenie bolo predmetom rokovania Kolégia dekana. Vedúci jednotlivých katedier
boli s ním oboznámení a s doplnenými špecifikáciami súhlasia.
V diskusii k danému boku bola predloţená otázka, či je právne ošetrené skutočné čerpanie
finančných prostriedkov. Na otázku odpovedala pani dekanka a pani tajomníčka FPEDAS.
Schvaľovanie predloţeného metodického usmernenia prebehlo s nasledovným počtom hlasov:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

Metodické usmernenie 1/PEDAS/2011 nadobúda účinnosť dňom schválenia Akademickým
senátom FPEDAS.
3)
Ďalším bodom rokovania bol Návrh smernice FPEDAS č. 1/2011 o podnikateľskej
činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej vykonávanej na Fakulte prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov ŢU v Ţiline. Táto smernica nadväzuje na ustanovenia Smernice ŢU č. 70
z decembra 2007 - Vnútorné pravidlá upravujúce spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti
a hlavnej činnosti nedotačnej v podmienkach Ţilinskej univerzity v Ţiline a jej dodatky.
Pani dekanka uviedla základné informácie zo smernice. Smernica je interným dokumentom
fakulty. Takto upravená bola v minulosti len podnikateľská činnosť. Ostatné činnosti boli od
obvodov oslobodené. Úpravou smernice boli odvody zjednotené:
 Kalkulácia ceny úlohy podnikateľskej činnosti/projektu hlavnej činnosti nedotačnej
musí obsahovať odvod fakulte vo výške 3,75 % z plánovaných výnosov (očistených od
DPH) v prospech osobitného ŠPP prvku fakulty,
 Kalkulácia ceny úlohy podnikateľskej činnosti/projektu hlavnej činnosti nedotačnej
musí obsahovať odvod vo výške 2 % z výnosov projektu v prospech osobitného ŠPP
prvku katedry (poloţka 637 200).
Tieto ustanovenia platia aj pre organizovanie ďalšieho vzdelávania.
Návrh smernice v uvedenej forme bol prerokovaný aj na Kolégiu dekana. V druhom kole sa
vedúci jednotlivých katedier dohodli, ţe návrh je moţné predloţiť na schválenie AS
FPEDAS.

Členovia senátu nemali k predloţenému návrhu faktické pripomienky. Smernica FPEDAS č.
1/2011 bola senátom schválená v nasledovnom počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

4)
Správu o hospodárení fakulty PEDAS za r. 2010 predloţila senátu pani tajomníčka
fakulty. Správa je spracovaná v rovnakej štruktúre ako v predošlom roku. Senát bol
oboznámený so základnými údajmi v jednotlivých častiach správy:


hlavná činnosť dotačná - uvedené sú prostriedky dotácie na rok 2010 podľa jednotlivých
programov a podprogramov v členení na pracoviská fakulty, podrobnejšie členenie
prostriedkov podľa jednotlivých prvkov rozpočtu, vecné čerpanie prostriedkov dotácie na
rok 2010 (podľa rozpočtových poloţiek), mzdové výdavky, ostatné beţné výdavky,
kapitálové výdavky,
- správa obsahuje prehľad o pridelených štrukturálnych fondoch; uvedené sú aj
prostriedky, ktoré fyzicky prišli na fakultu; prostriedky, ktoré sa čerpali na fakulte;
prostriedky, ktoré zostali z dotácii v predošlých rokoch. Neboli vyuţité všetky
prostriedky na programy VEGA,



hlavná činnosť nedotačná - uvedené sú domáce zdroje, zahraničné zdroje a projekty
z eurofondov,



podnikateľská činnosť,



náklady a výnosy fakulty za rok 2010,



majetok fakulty.

Členovia senátu nemali pripomienky k predloţenej správe o hospodárení fakulty PEDAS za
rok 2010. Správa bola senátormi schválená v nasledovnom počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

5)
Posledným bodom rokovania bol Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2011. Pani dekanka
oboznámila prítomných s návrhom, ktorý bol prejednávaný aj na Kolégiu dekana. Oproti
minulému roku je rozpočet výrazne zníţený, jednak v dôsledku zmenených kritérií
hodnotenia na MŠ SR, ale aj v dôsledku zníţenej publikačnej činnosti fakulty. Dotácie boli
rozdelené konkrétne podľa pracovísk (hodnotené výkony zamestnancov katedier). Návrh
zaručuje funkčné platy zamestnancov na katedrách.
Rozpočet obsahuje celkové rozdelenie dotácií beţných výdavkov na vysokoškolské
vzdelávanie, inštitucionálny výskum, Radu VŠ, motivačné štipendiá, štipendiá pre
doktorandov, ďalej obsahuje rozdelenie dotácií na jednotlivé katedry v oblasti vzdelávanie,
inštitucionálny výskum a celkovo na rok 2011.
Do diskusie k navrhovanému rozpočtu sa zapojili:

- prof. Gnap: rozpočet bol veľmi rýchlo schválený. Ťaţko sa motivuje ľudí, keď sú schválené
len funkčné platy. Na katedre pribúdajú mladí ľudia, ktorých je potrebné motivovať.
Odmeny aktívnym zamestnancom je moţné platiť len z rezerv z predošlých rokov,
- pán predseda Stacho - kritéria zo strany ministerstva zostavene pomerne rýchlo,
- pani dekanka súhlasila so zmenou kritérií na základe zmien dohodnutých na Kolégiu
rektora,
- prof. Majerčák komentoval situáciu na ich katedre.
Po uzavretí diskusie prebehlo hlasovanie. Predloţený návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2011
senátori schválili v nasledovnom počte:
Za

16 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

2.

6)

Rôzne

Pán predseda oznámil členom senátu, ţe dňa 31.5. 2011 končí funkčné obdobie delegáta
FPEDAS v Rade VŠ pána doc. Ţarnaya. Na najbliţšom zasadnutí prebehne voľba nového
delegáta. Do termínu ďalšieho zasadnutia AS je potrebné poslať návrhy pánovi predsedovi,
aby bolo moţné včas zorganizovať voľby.
Pán Ţarnay oznámil prítomným, ţe dňa 3.5.2011 sa uskutoční zasadnutie predsedníctva RVŠ.
Hlavným bodom programu bude zmena zákona o VŠ, materiály sú prístupné na internetovej
stránke http://www.radavs.sk/.
Pripomienkované bolo parkovanie v univerzitnom areáli. Pôvodne mali zamestnanci zaplatiť
25 eur za prepoţičanie čipovej karty a parkovanie by bolo bezplatné; v súčasnosti nastala
zmena, 25 eur sa zaplatí za parkovanie na kalendárny rok.
Pani dekanka oznámila, ţe doktorandi budú mať právo zakúpiť si čipové karty, prihlásiť sa
môţu v druhom kole. Toto je potrebné oznámiť na jednotlivých katedrách. Podrobnosti a ceny
za parkovanie budú uvedené v prevádzkovom poriadku.
Pani dekanka bude názory ohľadom parkovania tlmočiť na Kolégiu rektora.

V Ţiline 28. 4. 2011

Zápisnicu vyhotovila:

Ing. Sandra Krollová, PhD.

