Zápisnica zo zasadnutia Rozpočtovej komisie (RK) Akademického Senátu  PriF UK
k návrhu Výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017
a k východiskám aktualizácie Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK na naseledujúce obdobie

	Na dňa 11.01.2015 o 14.30 sa v centre CPS+ konalo spoločné zasadnutie Pedagogickej, Rozpočtovej a Legislatívnej komisie AS PriF UK. Hlavným cieľom rokovania z hľadiska RK bolo prejednanie predloženého návrhu Výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 s cieľom pripraviť návrhy uznesení k uvedenému materiálu pre rokovanie Senátu PriF UK dňa 13.11.2015 a taktiež pokračovanie diskusie k východiskám aktualizácie Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK na naseledujúce obdobie, ktorá započala už na predchádzajúcich yasadnutiach RK. 
	Na zasadnutí  bolo prítomných 17 členov komisie, dekan  PriF UK doc. Trizna, prodekan PriF UK pre rozvoj a IT doc. Bleha,  ako aj ďalší členovia AS PriF UK  z Pedagogockej a Legislatívnej komisie a akademickej obce PRIF  UK (podľa prezenčnej listiny – Príloha 1). V zmysle platného rokovacieho poriadku AS PriF UK bola RK  uznášania schopná. 

	Spoločné rokovanie otvorila predsedníčka M. Slaninová AS PriF UK, časti rokovania, týkajúce sa výlučne agendy  RK AS PriF UK viedol predseda RK. 

A) Rokovanie k návrhu Výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017
	Dekan fakulty stručne predstavil predložený materiál s tým, že v porovnaní s predchádzajúcimi akademickými rokmi ho navrhuje v nezmenenej podobe.

Priebeh diskusie:
Predseda RK konštatoval, že ku dňu rokovania RK AS PriF UK neobdržal k predkladanému materiálu žiadne písomné pripomienky. Rovnako na samotnom zasadnutí nepredniesol k uvedenému materialu pripomienku ani iný námet žiaden z členov RK. Predseda RK preto diskusiu uzavrel s návrhom na prijatie príslušného uznesenia:

Uznesenie č. 1.
RK AS PriF UK navrhuje AS PriF UK prijať návrh Výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 vo forme, v akej ho predložil dekan PriF UK.
Hlasovanie: Za 17, Proti 0, Zd: 0

B) Rokovanie k východiskám aktualizácie Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK na naseledujúce obdobie

Priebeh diskusie:

Dekan fakulty uviedol, že má v úmysle predložiť návrh metodiky na dlhšie obdobie, v ideálnom prípade na celý zvyšok funkčného obdobia súčasného vedenia fakulty. V rámci podporenia kvality uvažuje vedenie o zavedení nových kategórií pre publikácie. Výstupy kategórie A by sa ohodnocovali vyššie, ako ostatné výstupy, pričom sa zvažuje aj zavedenie ďalšej kategórie (A+) s ďalšou bodovou bonifikáciou, do ktorej by spadali práce v časopisoch s ešte vyšším IF ako sú pre jednotlivé skupiny odborov hodnoty IF pre zaradenie do kategórie A podľa AK. Do úvahy prichádza reálny medián skupín odborov podľa medzinárodne rešpektovaných databáz, hodnoty použivané SKVH alebo iné podobné kritérium. V takomto prípade je možné uvažovať aj o zotretí rozdielov medzi domácimi a zahraničnými publikáciami. Rovnako by sa dala zjednotiť v kategórii A sadzba v kategórii ADC, ADD, ADM a ADN  a pod. Výsledný návrh sa predpokladá vo forme primerane konzervatívnej korekcie k existujúcemu modelu, aby na jednej strane nedošlo k zásadnému narušeniu rovnováhy, ktorá sa na fakulte v predchádzajúcom období dosiahla, na druhej strane by však motivovala k publikovaniu v bonitnejších periodikách a to aj z hľadiska trvalo udržateľnej akreditovateľnsoti fakulty, keďže je do budúcnosti možné predpokadať ďalší nárast požiadaviek na úspešnú akreditáciu. 
	Konštatoval však, že v podľa súčasného stavu rozpracovania metodiky delenia štátnej dotácie na úrovni MŠ sa zatial o diferenciácii tohto typu v rozpočte na rok 2016 neuvažuje, nepriamo sa v ňom premietne iba prostredníctvom zahrnutia komplexnej akreditácie. Z toho dôvodu je možné, že výsledná metodika bude predložená na kratšie obdobie, prípadne by sa v rámci novoprijatého modelu priebežne aktualizovali parametre (typu bodovej hodnoty bonifikácie pubikácií A, resp A+) v závislosti na vývoji ministerskej metodiky. 

Doc. Neogrády vyslovil podporu zvýhodnenia publikácií kat. A a podporil aj návrh na vztvorenie kategórie A+. Na úrovni kategórií A a A+ podporil ich bodové zjednotenie, pre najnižšiu kategóriu by mohli ostať primerane diferencované. 

Dr. Bodor navrhol spätne stanoviť finančný prínos jednotlivých kategórií publikácií v rámci delenia štátnej dotácie na úrovni MŠ, pričom získané hodnoty by sa mohli použiť na stanovenie bodových korekcií aj vo fakultnej metodike.

Doc. Slaninová podporila návrh na vytvorenie kategórie A aj A+ a takisto sa vyslovila za zjednotenie bodov CC a Scopus v týchto kategóriách. 

Dr. Danková sa informovala na možnosť diferencovania až na úroveň jednotlivých pracovníkov. 

Dekan fakulty uviedol, že neuvažuje s atomizáciou pod úroveň jednotlivých pracovísk, pričom je kompetenciou i zodpovednosťou vedúceho pracoviska rozdeliť pridelené mzdové prostriedky primerane a spravodlivo s ohľadom na všetky relevantné aspekty hodné zreteľa. 

Doc. Slaninová uviedla, že pri stimulácii ku zvýšeniu kvality výstupov je zásadným problémom celkové nenavyšovanie objemu financovania VŠ zo strany štátu, a to ani pri zvyšujúcej sa vedeckej produktivite VŠ. Zotrvanie v takomto prístupe zo strany MŠ je viesť k závažným disproporciám a demotivácii na VŠ.

Prodekan Doc. Bleha sa obrátil na členov RK so žiadosťou, aby vyjadrili svoj postoj aspoň k zásadným zámerom zamýšlanej úpravy metodiky

Dr. Ozdín podporil diferenciáciu podľa kvality, upozornil však na niektoré technické problémy súvisiace s adekvátnym stanovením hodnoty hraničných IF pre jednotlivé odbory. Z dostupných zdrojov urobil  podrobnejšiu analýzu, ktorej výsledky poskytne vedeniu fakulty.

Dekan fakulty opäť požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k zámeru vedenia zaviesť v hodnotení publikačných výstupov diferenciáciu podľa kvality, nakoľko vedenie fakulty chce pred predložením konkrétneho návrhu poznať názorové smerovanie senátnej komunity v tejto zásadnej otázke. 

Viacerí členovia RK z radov zamestnancov i študentov - Dr. Kováčová, Dr. Viglašová, Mgr. Pukančík, a Dr. Mentel následne vyjadrili svoju podporu diferencovaniu podľa kvality. 

Mgr. Bilohuščin podporil diferenciáciu podľa kvality avšak upozornil, že nie na všetkých odboroch môžu takéto publikácie dosahovať študenti doktorandského štúdia.

Prodekan Doc. Bleha pripomenul aj ďalšie aspekty zohľadňovania kvality výstupov, najmä v súvislosti s rebríčkami hodnotenia vysokých škôl v slovensokm i celosvetovom meradle, kde podobné paranetre nadobúdajú stále väčší význam. 

Na návrh Doc. Slaninovej sa predseda RK obrátil na prítomných s tým, aby tí členovia AS PriF UK, ktorí majú k zavedeniu diferenciácie hodnotenia publikačných výstupov podľa kvality do metodiky delenia mzdových prostriedkov zásadnejšie námietky predniesli tieto svoje výhrady aktuálne aj s ich prípadným zdôvodnením. Nik z prítomných žiadne zásadné výhrady voči predkladenému zámeru nevyjadril, takže predseda RK mohol dať hlasovať o Uznesení č. 2.

Uznesenie č. 2.
Spoločné zasodnutie komisií AS PriF UK podporuje snahu zaviesť diferenciáciu podľa kvality do  Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK na naseledujúce obdobie.
Za (z členov RK): 16, Proti: 0, Zdržal sa: 1
Prítomní členovia ostatných komisií AS PriF UK podporili v hlasovaní uvedený návrh jednomyselne.

Predseda RK vyzval prítomných, ktorí chcú napomôcť formovaniu metodiky, aby svoje prípadne námety a pripomienky zaslali vedeniu fakulty buď priamo, alebo prostredníctvom RK, pričom by takéto námety tvorili prílohu zápisnice z RK. Dekan fakulty oznámil úmysel vedenia vyhodnotiť námety a pripomienky od vedúcich katedier aj od senátu v priebehu niekoľkých týždňov a následne predložiť materál do procesu záverečného schvaľovania tak, aby sa o metodike rokovalo v dostatočnom predstihu pred samotným delením finančnej dotácie na rok 2016, ako zodpovedá doterajšej fakultnej tradícii. 

Predseda RK následne príslušnú časť rokovania RK ukončil. RK zostala uznášania schopná počas celého svojho rokovania. Spločné zasadnutie potom pokračovalo rokovaním Legislatívnej komisie

Predbežne zapísal 11.11.2015 P. Neogrády	
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						                                   predseda RK AS PriF UK

