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Správa o činnosti Správnej rady SPU v Nitre za rok 2018
Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2018
je spracovaná v zmysle § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Správnej
rady SPU v Nitre.
Správna rada SPU v Nitre pracovala v roku 2018 v nasledovnom zložení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ing. Štefan Adam
Ing. Stanislav Becík, PhD.
doc. Ing. Milan Belica, PhD. – podpredseda SpR
Ing. Gabriel Csollár
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. - predseda SpR
Ing. Pavol Hudec
Ing. Timotej Husár, CSc.
Ing. Štefan Chudoba, PhD.
Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA
Ing. Marián Lapšanský
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Ing. Tibor Lőrincz
Ing. Zuzana Nouzovská
Ing. Filip Tirpák

V zmysle článku 5 Štatútu Správnej rady SPU v Nitre sa v roku 2018 uskutočnili 3 zasadnutia
správnej rady. Zasadnutia boli zvolané elektronickou a písomnou pozvánkou. Písomné
materiály boli doručené všetkým členom SpR v dostatočnom časovom predstihu.
I. Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre dňa 15. mája 2018
Prítomní : 12 členov
Ing. Štefan Adam, PhD., Ing. Gabriel Csollár, Ing. Timotej Husár, CSc., doc. Ing. Jozef Dvonč,
CSc., Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Pavol Hudec, Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA, Ing. Marián
Lapšanský, doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., Ing. Tibor Lőrincz, Ing. Zuzana Nouzovská, Ing.
Filip Tirpák,
Ospravedlnení : doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Stanislav Becík, PhD.

Za SPU v Nitre :
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., doc. Ing. Izabela
Adamičková, PhD., doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Program:
Rokovanie otvoril a viedol predseda Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Členov správnej rady informoval, že ku dňu 15.9.2017 skončilo šesťročné funkčné obdobie
člena Správnej rady SPU v Nitre 3 členom, ktorí boli vymenovaní na návrh ministra školstva,
a to: doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD., Ing. Ľubošovi Bílemu a Ing. Ladislavovi Kollárovi.
Na základe návrhu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol na
šesťročné funkčné obdobie opätovne vymenovaný doc. Ing. Milan Belica, PhD. s účinnosťou
od 8. novembra 2017. Ďalší 2 členovia boli vymenovaní na šesťročné funkčné obdobie
s účinnosťou od 12. januára 2018, a to :
- Ing. Zuzana Nouzovská - generálna riaditeľka NPPC v Lužiankach
- Ing. Milan Lapšanský – generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.
Predseda správnej rady uviedol, že predkladané materiály boli zaslané všetkým
členom v elektronickej aj tlačenej forme. K navrhnutému programu bola vznesená
požiadavka predsedu správnej rady o presunutie voľby podpredsedu správnej rady
až po prerokovaní výročných správ z dôvodu platnosti volieb v zmysle článku 4, bod 3
štatútu správnej rady SPU v Nitre.
Upravený program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
1. Výročná správa o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2017
Predkladá: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor
1.1 U z n e s e n i e :
a) V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. b), správna rada berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2017 bez pripomienok.
b) Správna rada SPU v Nitre odporúča predsedovi SpR SPU v Nitre požiadať príslušné
orgány o zjednodušenie administratívneho procesu prijímania študentov z tretích
krajín od akademického roka 2018/2019.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
2. Výročná správa o hospodárení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
za rok 2017
Predkladá: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. – kvestorka
2.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. b), správna rada berie na
vedomie Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
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3. Voľba podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – predseda SpR SPU v Nitre
V zmysle čl. 4 štatútu Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
schváleného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 17. júna 2014 funkčné
obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné, a tá istá osoba môže vykonávať túto funkciu
najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa prezenčnej listiny bolo na rokovaní
prítomných 12 členov správnej rady, čo umožnilo uskutočniť voľbu podpredsedu Správnej
rady SPU v Nitre. Najstarší prítomný člen správnej rady Ing. Štefan Chudoba, PhD. vylosoval
z obálky mená troch členov volebnej komisie: Ing. Oľgu Lajdovú, CSc., MBA; Ing. Zuzanu
Nouzovskú a Ing. Štefana Chudobu, PhD. Voľbu podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre
viedla predsedníčka volebnej komisie Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA.
Voľba podpredsedu správnej rady SPU v Nitre sa uskutočnila neverejným hlasovaním. Každý
z prítomných členov správnej rady obdržal hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkoval kandidáta
na funkciu podpredsedu správnej rady a hlasovací lístok vložil do urny. Po sčítaní hlasov
v prvom kole predsedníčka volebnej komisie Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA vyhlásila výsledok
voľby na funkciu podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre, v ktorom doc. Ing. Milan Belica,
PhD. získal 8 hlasov a Ing. Milan Lapšanský získal 4 hlasy.
Za podpredsedu Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na trojročné
obdobie od 15.05.2018 do 14.05.2021 bol zvolený doc. Ing. Milan Belica, PhD. zo skupiny
členov správnej rady navrhnutej ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.
4. Návrh rozpočtu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na rok 2018
Predkladá: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. – kvestorka
4.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet
SPU v Nitre na rok 2018.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
5. Rôzne
5.1 Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu stavby a zriadeniu vecného bremena
k majetku SPU v Nitre
Predkladá : Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor
Rektor prof. Bielik oboznámil členov správnej rady so žiadosťou o udelenie súhlasu
k umiestneniu stavby a zriadeniu vecného bremena k majetku SPU v Nitre. Uviedol, že
SPU v Nitre je spoluvlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parcela registra „E“ zapísanej
na LV č. 2701, katastrálne územie Chrenová, obec Nitra parc. č. 1657/1 o výmere 1996 m2,
spoluvlastnícky podiel 61/616 k celku, t. j. vo výmere 197,65 m2.
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Mesto Nitra ako investor a stavebník verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa“ realizovanej
v zmysle projektovej dokumentácie v časti stavebného objektu „SO 201 – Oporné múry“ na
pozemku v k.ú. Chrenová parc. reg. „E“ č.1657/1 (LV č.2701) v zábere pre vecné bremeno
v celkovej výmere 148 m2, vo vlastníctve:
1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
2. Andrej Martinec, Nitra
3. Bohumír Harvan, Nitra
4. Mária Horská, Nitra
5. Gabriela Hudecová, Nitra
požiadalo písomne SPU v Nitre ako spoluvlastníka predmetnej nehnuteľnosti o súhlas
s uskutočnením a realizáciou aktivít projektu a s užívaním dotknutej časti nehnuteľnosti,
vrátane trvalej udržateľnosti projektu.
V súvislosti s umiestnením stavebného objektu „SO 201 – Oporné múry“ žiada Mesto Nitra
SPU v Nitre o súhlas s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na uvedenom pozemku
a súhlas s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku.
Podľa špecifikácie SO – 201 v zmysle technickej správy: zárubný múr bude vykonaný ako
klincovaný múr zo striekaného betónu hrúbky 120 mm. Klince budú umiestnené v rastri cca
1,5 m (horizontálne) x 1,0 m (vertikálne).
5.1.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „SO 201 – Oporné
múry“ a s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi SPU v Nitre a Mesto Nitra
k časti nehnuteľnosti – pozemku, parcely registra „E“ zapísanej na LV č. 2701, katastrálne
územie Chrenová, obec Nitra parc. č. 1657/1 o výmere 1996 m2, ktorého je SPU v Nitre
spoluvlastníkom v podiele 61/616 k celku, t. j. o výmere 197,65 m2, za účelom umiestnenia
stavebného objektu „SO 201 – Oporné múry“ v celkovej výmere 148 m2 verejnoprospešnej
stavby „Cyklotrasa“.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
5.2 Návrh na udelenie odmeny rektorovi SPU v Nitre za prvý polrok 2018
Predkladá: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. - predseda SpR SPU
5.2.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre schvaľuje návrh predložený predsedom Správnej rady SPU v Nitre
na udelenie odmeny rektorovi SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Návrh bol
odovzdaný kvestorke univerzity, ktorá oznámi v zmysle zákona výšku schválenej odmeny
rektorovi.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
II. Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre dňa 2. augusta 2018
Prítomní : 12 členov
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Ing. Štefan Adam, Ing. Stanislav Becík, PhD., doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Gabriel Csollár,
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Pavol Hudec, Ing. Timotej Husár,
CSc., Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA, Ing. Milan Lapšanský, doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.,
Ing. Zuzana Nouzovská
Ospravedlnení : Ing. Tibor Lörincz, Ing. Filip Tirpák
Za SPU v Nitre:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Ing. Zuzana Gálová
Program:
Rokovanie otvoril a viedol predseda Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Predseda správnej rady uviedol, že pozvánka na zasadnutie bola poslaná všetkým členom
správnej rady v elektronickej aj tlačenej forme. K navrhnutému programu nebola vznesená
žiadna pripomienky.
Program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
1. Návrh na určenie platu rektorky SPU v Nitre
Predkladá: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – predseda Správnej rady SPU v Nitre
1.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 7 a podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 4
k Nariadeniu vlády SR č. 359/2017 Z. z., Správna rada SPU v Nitre na návrh jej predsedu
určuje mesačný plat rektorke SPU v Nitre doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD. s účinnosťou od
03.07.2018.
2. Informácie rektorky SPU v Nitre o niektorých úlohách v činnosti SPU v Nitre
v akademickom roku 2018/2019
Informovala: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka
Rektorka SPU v Nitre informovala členov správnej rady o niektorých úlohách univerzity, ktoré
bude riešiť v najbližšom období, a to :
- Otvorenie akademického roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 21. 9. 2018 o 10:00 h.
v aule za účasti predstaviteľov poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.
- Účasť a príprava expozície SPU v Nitre na výstave Agrokomplex 2018 v Nitre.
- Príprava projektov pre ohlasované výzvy, ktoré budú zamerané na životné prostredie
a zdravé potraviny a hľadanie partnerov na spoluprácu v rámci strategického
výskumu a vývoja.
- Realizovať pracovné stretnutia so zástupcami praxe ohľadne požiadaviek na aktuálnu
potrebu absolventov študijných programov v podmienkach pôdohospodárstva,
agrorezortu a rozvoja vidieka.
- Príprava zmien v Organizačnom poriadku SPU (systemizácia pracovných zmien) a v
Štatúte SPU a ich následne predloženie na schválenie v Akademickom senáte SPU
v Nitre.
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-

-

Investičné aktivity univerzity na základe poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu
zamerané na rekonštrukciu internátov, na vypracovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu auly, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bazénu pred
aulou SPU, na technologické vybavenie vínneho hospodárstva na VPP v Oponiciach.
Realizácia rokovaní so ZSE ohľadne energetických auditov (úspora elektrickej energie,
výmena vykurovacích systémov).
Internacionalizácia vzdelávania – prebiehajú rokovania ohľadne zapojenia SPU do
projektov Horizont 2020, konzorcií a spolupráce so zahraničnými partnerskými
inštitúciami a univerzitami (Hebei Univerzita v Číne).

2.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. a), správna rada berie na
vedomie informácie rektorky SPU v Nitre o niektorých úlohách v činnosti SPU v Nitre
v akademickom roku 2018/2019.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
III. Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre dňa 14. decembra 2018
Prítomní : 12 členov
Ing. Štefan Adam, Ing. Stanislav Becík, PhD., doc. Ing. Milan Belica, PhD., doc. Ing. Jozef
Dvonč, CSc., Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Pavol Hudec, Ing. Timotej Husár, CSc., Ing. Oľga
Lajdová, CSc., MBA, Ing. Milan Lapšanský, doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., Ing. Zuzana
Nouzovská, Ing. Filip Tirpák
Ospravedlnení: Ing. Gabriel Csollár, Ing. Tibor Lőrincz
Za SPU v Nitre:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Ing. Zuzana Gálová
Predseda správnej rady uviedol, že všetkým členom správnej rady boli doručené materiály
v elektronickej aj v tlačenej forme.
K návrhu programu neboli vznesené žiadne ďalšie zmeny a doplnky.
Program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
1. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku 2017/2018
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka SPU v Nitre
1.1. U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. a) správna rada berie na
vedomie Správu o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku
2017/2018 bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
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1.2. U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre spolu s Vedením SPU v Nitre odporúča zaslať apelačný list
Ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so žiadosťou o podporu
študijných odborov realizovaných na SPU v rámci rozdeľovania dotácie na vzdelávanie
z rezortu ministerstva školstva.
Zodpovedná: Rektorka SPU v Nitre
Termín: Ihneď
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
2. Informácia o plnení Dlhodobého zámeru rozvoja SPU v Nitre za roky 2017 a 2018
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka SPU v Nitre
2.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. a) správna rada berie na
vedomie Informáciu o plnení Dlhodobého zámeru rozvoja SPU v Nitre za roky 2017 a 2018
bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
3. Správa o udržateľnosti projektov riešených zo Štrukturálnych fondov EÚ
na SPU v Nitre za rok 2018
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka SPU v Nitre
3.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. a) správna rada berie na
vedomie Správu o udržateľnosti projektov riešených zo ŠF EÚ na SPU v Nitre za rok 2018
bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
4. Rôzne
4.1 Žiadosť o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena v prospech tretej osoby
k majetku SPU v Nitre
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka SPU v Nitre
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bol dňa 18.10.2018 doručený návrh zmluvy
o zriadení vecného v prospech tretej osoby, na základe ktorého sa má zaťažiť jej
nehnuteľnosť - pozemok parc. č. 484/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1983m²
vedený v registri C na liste vlastníctva č. 2478 pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra.
V súvislosti s umiestnením stavebného objektu „SO-204.1 NN - podzemné káblové vedenie“
žiada Boris Hinca SPU v Nitre o súhlas s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na
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uvedenom pozemku a SPU v Nitre súhlas s uzavretím zmluvy o zriadení vecných bremien
v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná a.s. v rozsahu podľa GP č. 69/2018 zo
dňa 16.6.2018, overený Okresným úradom v Nitre dňa 20.6.2018 pod číslom 1416/2018.
4.1.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „SO-204.1 NN –
podzemné káblové vedenie“ a s uzavretím Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech
tretej osoby medzi SPU v Nitre a Borisom Hincom v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. k časti nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 484/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1983m² vedený v registri C na liste vlastníctva č. 2478 pre katastrálne územie Nitra, obec
Nitra v rozsahu podľa GP č. 69/2018 zo dňa 16.6.2018, overený Okresným úradom v Nitre
dňa 20.6.2018 pod číslom 1416/2018.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
4.1.2 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre odporúča rektorke SPU v Nitre rokovať o jednorázovej odplate
za vecné bremeno v prospech tretej osoby medzi SPU v Nitre a Borisom Hincom.
Zodpovedná : Rektorka SPU v Nitre
Termín: Ihneď
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
4.2 Návrh na určenie mesačného platu rektorky SPU v Nitre
Predkladá: predseda SpR SPU v Nitre
4.2.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 7 a podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR
č. 359/2017 Z. z., Správna rada SPU v Nitre na návrh jej predsedu určuje mesačný plat
rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD. s účinnosťou od 01.12.2018.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
4.2.2 U z n e s e n i e :
Správna rada súhlasí so zosúladením tarifného platu rektorky SPU automaticky so zákonom
(bez ďalšieho schvaľovania Správnou radou SPU) s účinnosťou od 1. 12. 2018 vždy pri
zákonnom zvýšení tarifných platov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
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4.3. Návrh na udelenie odmeny rektorke SPU v Nitre za druhý polrok 2018
Predkladá: predseda SpR SPU v Nitre
4.3.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre schvaľuje návrh na udelenie odmeny rektorke SPU doc. Ing. Klaudii
Halászovej, PhD. za druhý polrok 2018. Výška odmeny bude oznámená listom a doručená
kvestorke Ing. Zuzane Gálovej, ktorá oznámi v zmysle zákona výšku schválenej odmeny
rektorke.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.

Spracovala: Ing. Anna Božiková
tajomník SpR SPU v Nitre

doc. Ing. Milan Belica, PhD., v.r.
podpredseda Správnej rady SPU v Nitre
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