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Správa o činnosti Správnej rady SPU v Nitre za rok 2019
Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2019
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 2019 v nasledovnom zložení :
P. č. Meno, priezvisko, titul

Trvanie členstva

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.
Ing. Gabriel Csollár
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
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

- do 27.6.2019
- do 27.6.2019

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
JUDr. Adriana Šklíbová
Ing. Mária Holovičová, PhD.
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Bc. Emil Macho
Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
Ing. Peter Schultz

Funkcia

podpredseda SpR
- do 21.1.2019

predseda SpR do 8.12.2018

- do 27.6.2019
- do 27.6.2019

- do 10.1.2019

- do 29.3.2019

- od 29.1.2019
- od 24.4.2019
- od 24.4.2019
- od 28.6.2019
- od 28.6.2019
- od 28.6.2019
- od 12.8.2019 predseda SpR od 16.12.2019

V zmysle článku 5 Štatútu Správnej rady SPU v Nitre sa v roku 2019 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 16. mája 2019
Počet členov správnej rady : 14 členov
Prítomní : 9
Ing. Štefan Adam, Ing. Stanislav Becík, PhD., doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Pavol Hudec,
Ing. Mária Holovičová, Ing. Timotej Husár, CSc., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., Ing. Oľga
Lajdová, CSc., MBA, Ing. Zuzana Nouzovská
Ospravedlnení:
Ing. Gabriel Csollár, Ing. Tibor Lőrincz, Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Milan Lapšanský,
JUDr. Adriana Šklíbová
Za SPU v Nitre :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD., Ing. Zuzana Gálová
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Výročná správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2018
3. Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
4. Rôzne
Rokovanie otvoril a viedol podpredseda Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Milan Belica,
PhD. Členov správnej rady informoval, že ku dňu 21.1.2019 skončilo šesťročné funkčné
obdobie člena Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Jozefovi Dvončovi, CSc., ktorý bol
schválený na základe návrhu rektora SPU v Nitre. Dvojročné funkčné obdobie uplynulo ku
dňu 29.3.2019 Ing. Filipovi Tirpákovi, ktorý bol schválený na základe návrhu za študentskú
časť Akademického senátu SPU v Nitre.
Podpredseda správnej rady uviedol, že Akademický senát SPU v Nitre dňa 27.3.2019 schválil
návrh rektorky SPU v Nitre na vymenovanie nových členov správnej rady SPU v Nitre, a to:
1. JUDr. Adriana Šklíbová – generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu,
Bratislava
2. Ing. Mária Holovičová – študentka 3. roč. doktorandského štúdia, Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Návrhy boli poslané ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá
s účinnosťou od 24.4.2019 vymenovala za členky Správnej rady SPU v Nitre JUDr. Adrianu
Šklíbovú na šesťročné funkčné obdobie a Ing. Máriu Holovičovú na dvojročné funkčné
obdobie.
Podpredseda správnej rady konštatoval, že materiály na zasadnutie správnej rady boli
zaslané všetkým členom v elektronickej aj tlačenej forme.
Program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
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1. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí SpR SPU v Nitre zo dňa 14.12.2018
Uznesenie 1.2 - splnené
Rektorka informovala, že sa ukončuje pripomienkové konanie na sústavu nových študijných
odborov. SPU v Nitre sa bude uchádzať o 5 nosných študijných odborov: Poľnohospodárstvo
a krajinárstvo, Ekonomika a manažment, Potravinárstvo, Strojárstvo, Biotechnológie.
Uznesenie 4.1.2 - splnené
Vedenie SPU v Nitre rokovalo o jednorázovej odplate za vecné bremeno v prospech tretej
osoby medzi SPU v Nitre a p. Borisom Hincom a dohodlo sa s p. Borisom Hincom na
technickom dorovnaní.
2. Výročná správa o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2018
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka
Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre uviedla rektorka, ktorá informovala, že správa bola
vypracovaná v zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR a bola prerokovaná na zasadnutí Vedenia SPU
a v Akademickom senáte SPU v Nitre.
2.1 U z n e s e n i e :
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre článok 6 odst. 2 písm. b), správna rada berie na
vedomie Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
3. Výročná správa o hospodárení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
za rok 2018
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka
Ing. Zuzana Gálová – kvestorka
Výročnú správu o hospodárení uviedla rektorka, ktorá informovala, že správa bola
vypracovaná v zmysle požiadaviek MŠVVaŠ SR a bola prerokovaná na zasadnutí Vedenia SPU
a v Akademickom senáte SPU v Nitre.
3.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 zákona č.131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU
v Nitre za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
3
4. Rôzne
4.2 Návrh na udelenie odmeny rektorke SPU v Nitre za prvý polrok 2019
Predkladá: doc. Ing. Milan Belica, PhD. - podpredseda SpR SPU v Nitre

4.2.1 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 prvý polrok 2019. 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.
4.3 Pozvánka na Celoslovenské dni poľa 2019 v Dvoroch nad Žitavou 4. – 5. júna 2019
Predseda ZAD Dvory nad Žitavou Ing. Stanislav Becík, PhD. pozval členov Správnej rady SPU
na VIII. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa /prehliadku a výstavu odrôd, ochrany a výživy
rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat/, ktoré sa budú konať v dňoch
4. - 5. júna 2019 v Dvoroch nad Žitavou. Informoval, že poľnohospodárska výstava sa koná
pod záštitou predsedu vlády SR a zúčastní sa jej aj ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Pri tejto príležitosti sa uskutoční seminár, ktorého sa okrem ministerky školstva
zúčastní aj rektorka SPU v Nitre a zástupcovia 8 stredných odborných poľnohospodárskych
škôl, aby prediskutovali smerovanie poľnohospodárstva vo vzťahu ku školstvu.
4.3.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre berie na vedomie pozvanie predsedu ZAD Dvory nad Žitavou Ing.
Stanislava Becíka, PhD. na VIII. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktoré sa budú konať
v dňoch 4.-5. júna 2019 v Dvoroch nad Žitavou.
II. Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre dňa 15. júla 2019
Počet členov správnej rady : 13 členov (aktuálne k 15.7.2019)
Prítomní : 8
doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Gabriel Csollár, Ing. Mária Holovičová, doc. RNDr. Zita
Izakovičová, PhD., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA, Ing. Milan
Lapšanský, Bc. Emil Macho
Ospravedlnení: Ing. Pavol Hudec, Ing. Tibor Lőrincz, Ing. Zuzana Nouzovská, Ing. Ľubomír
Petrák, CSc., JUDr. Adriana Šklíbová
Za SPU v Nitre :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Ing. Zuzana Gálová
Program
1. Otvorenie
2. Rozpočet výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2019
3. Rôzne
4

Rokovanie otvoril a viedol podpredseda Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Milan Belica,
PhD. Členov správnej rady informoval, že ku dňu 27.6.2019 skončilo šesťročné funkčné
obdobie členov Správnej rady SPU v Nitre Ing. Štefanovi Chudobovi, PhD., Ing. Štefanovi
Adamovi a Ing. Stanislavovi Becíkovi, PhD., ktorí boli vymenovaní na základe návrhu ministra
školstva.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovala s účinnosťou od 28.6.2019 troch
nových členov Správnej rady SPU v Nitre, a to :
1. doc. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. – riaditeľku Ústavu krajinnej ekológie SAV
2. Bc. Emila Macha – predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
3. Ing. Ľubomíra Petráka, CSc. – poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ďalej uviedol, že šesťročné funkčné obdobie člena správnej rady skončilo k 27.6.2019 aj Ing.
Timotejovi Husárovi, CSc., ktorý bol vymenovaný na základe návrhu rektora SPU v Nitre.
Akademický senát SPU v Nitre schválil na svojom zasadnutí 25. júna 2019 návrh rektorky
SPU v Nitre na vymenovanie nového člena, a to :
Ing. Petra Schultza - predsedu Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce a predsedu
predstavenstva mliekarenskej spoločnosti AGRO TAMI, a. s. Nitra. Návrh na jeho
vymenovanie bude predložený ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podpredseda správnej rady konštatoval, že materiál na zasadnutie správnej rady bol zaslaný
všetkým členom v elektronickej aj tlačenej forme.
Program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
2. Rozpočet výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2019
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka
Ing. Zuzana Gálová – kvestorka
Rektorka uviedla, že predkladaný materiál v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o vysokých
školách) ustanovuje povinnosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (ďalej len
„SPU“) ako verejnej vysokej škole zostaviť rozpočet výnosov a nákladov na kalendárny rok
za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodáriť na jeho základe.
Kvestorka informovala, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre predkladá na rok
2019 vyrovnaný rozpočet výnosov a nákladov. Pri vypracovaní rozpočtu výnosov a nákladov
na rok 2019 vychádzala univerzita nielen zo skutočnosti roku 2018, ale predovšetkým z
predpokladaných výnosov a nákladov roku 2019.
2.1 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 a v zmysle Čl. 6, bod
5 Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre schvaľuje rozpočet výnosov a
nákladov SPU v Nitre na rok 2019.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
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3. Rôzne
Rektorka informovala o aktuálnych úlohách v činnosti SPU :
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Prebiehajú rekonštrukčné práce vo veľkých posluchárňach.
Prebiehajú rekonštrukčné práce na internátoch (ŠD A. Bernolák a ŠD Mladosť).
Pripravuje sa pracovné stretnutie s komorou architektov k predloženiu návrhov na
rekonštrukciu Auly SPU.
Prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa novej webovej stránky SPU.
Pripravujú sa opatrenia na efektívne využívanie vzorkovníc na VPP SPU s.r.o. v Kolíňanoch,
na základe pridelenej dotácie z MŠVVaŠ SR na účelovú činnosť, ktoré vyplynuli z Valného
zhromaždenia VPP SPU.
Prebieha úprava prevádzkovo-organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk SPU.
Prebieha súdny spor s firmou INPEK, s.r.o., ktorá je zhotoviteľom budovy Študentského
domova Pribina, nakoľko SPU v Nitre podala na Najvyšší súd určovaciu žalobu.
Rieši sa znalecký a statický posudok pre súdne účely na budovu nového archívu SPU,
ktorého zhotoviteľom je stavebná firma EURO-BUILDING, a.s., ktorá z dôvodu podaných
sťažností SPU na kvalitu stavby budovy odstúpila od zmluvy.
V rámci kapitálových výdavkov, ktoré univerzita získala vo výške 760 tis. Eur sa bude na
univerzite realizovať rekonštrukcia bazénov fontány pred aulou SPU, rekonštrukcia
spojovacej chodby pavilónu BA, rekonštrukcia univerzitného bazéna na Centre
univerzitného športu a rekonštrukcia inštalácií v spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť,
Pripravuje sa revitalizácia areálu hlavného kampusu univerzity na základe získanej žiadosti
o NFP vo výške 420 tis. Eur na zelenú infraštruktúru.

III. Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre dňa 16. decembra 2019
Počet členov správnej rady: 14 členov
Prítomní: 13
doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Gabriel Csollár, Ing. Mária Holovičová, doc. RNDr. Zita
Izakovičová, PhD., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., Ing. Oľga Lajdová, CSc., MBA, Ing. Milan
Lapšanský, Bc. Emil Macho, Ing. Tibor Lőrincz, Ing. Zuzana Nouzovská, Ing. Ľubomír Petrák,
CSc., JUDr. Adriana Šklíbová, Ing. Peter Schultz
Ospravedlnený: Ing. Pavol Hudec
Za SPU v Nitre :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Ing. Zuzana Gálová
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu Správnej rady SPU v Nitre
3. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku 2018/2019
4. Rôzne
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Rokovanie otvoril a viedol podpredseda Správnej rady SPU v Nitre doc. Ing. Milan Belica,
PhD. Členov správnej rady informoval, že k 27. 6.2019 skončilo šesťročné funkčné obdobie
členovi správnej rady SPU Ing. Timotejovi Husárovi, CSc., ktorý bol vymenovaný na základe
návrhu rektora SPU v Nitre.
Akademický senát SPU v Nitre schválil na svojom zasadnutí 25. júna 2019 návrh rektorky
SPU v Nitre vymenovať za nového člena Ing. Petra Schultza - predsedu Poľnohospodárskeho
družstva Mojmírovce a predsedu predstavenstva mliekarenskej spoločnosti AGRO TAMI, a.
s. Nitra.
Návrh bol predložený ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá Ing. Petra
Schultza vymenovala za nového člena správnej rady SPU v Nitre na šesťročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 12. augusta 2019.
Podpredseda správnej rady konštatoval, že materiály na zasadnutie správnej rady boli
zaslané všetkým členom v elektronickej aj tlačenej forme.
Program rokovania bol verejným hlasovaním jednomyseľne schválený.
2. Voľba predsedu Správnej rady SPU v Nitre
doc. Ing. Milan Belica, PhD. – podpredseda 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 13 členov správnej rady, čo umožnilo uskutočniť voľbu predsedu Správnej rady
SPU v Nitre.
Najstarší člen správnej rady doc. Ing. Milan Belica, PhD. vylosoval z osudia mená troch členov
volebnej komisie: Ing. Milana Lapšanského, doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a Ing. Oľgu Lajdovú,
CSc., MBA. Za predsedu volebnej komisie bol zvolený Ing. Milan Lapšanský, ktorý viedol
voľbu predsedu správnej rady.
Člen správnej rady Ing. Gabriel Csollár s ohľadom na dĺžku členstva jednotlivých členov zo
skupiny správnej rady navrhnutej rektorkou SPU v Nitre odporučil zvoliť za predsedu
Správnej rady SPU v Nitre Ing. Petra Schultza.
Voľba predsedu správnej rady sa uskutočnila tajným hlasovaním. Každý z prítomných členov
správnej rady obdržal hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkoval kandidáta na funkciu predsedu
správnej rady a hlasovací lístok vložil do urny. Po sčítaní hlasov v prvom kole predseda
volebnej komisie vyhlásil výsledok voľby na predsedu správnej rady, v ktorom Ing. Peter
Schultz získal všetkých 13 hlasov.
Za predsedu Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na trojročné
obdobie od 16.12.2019 do 15.12.2022 bol jednomyseľne zvolený Ing. Peter Schultz zo
skupiny členov správnej rady navrhnutej rektorkou SPU v Nitre.
Ďalšie zasadnutie správnej rady viedol novozvolený predseda správnej rady Ing. Peter
Schultz, ktorý poďakoval za dôveru pri výkone tejto funkcie.
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3. Správa o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku
2018/2019
Predkladá: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka SPU v Nitre
Rektorka informovala, že jedným z uznesení, ktoré je v súčasnosti problematické plniť je
stabilizácia počtu študentov a udržanie záujmu o štúdium na SPU. Počet študentov na SPU
má aktuálne klesajúcu tendenciu. V rámci návrhu štrukturálnych opatrení na SPU v Nitre vo
vzťahu k ods. 26 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na
rok 2019 je jedným z merateľných ukazovateľov zabezpečiť dodržanie max. 10 % úbytku
študentov po 1. roku štúdia v období rokov 2019-2021.
V prezentácii správy sa zamerala na personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
zabezpečenie študijnou literatúrou a vzdelávacie projekty. Návrh opatrení pre ďalší
akademický rok je zameraný predovšetkým na zvyšovanie kvality vzdelávania a propagáciu
štúdia. Strategickým cieľom SPU v Nitre je úspešne absolvovať inštitucionálnu akreditáciu.
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 výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku
2018/2019 bez pripomienok.
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené.
4. Rôzne
4.1 Návrh na udelenie odmeny rektorke SPU v Nitre za druhý polrok 2019
Predkladá: Ing. Peter Schultz - predseda SpR SPU v Nitre
4.1.1 U z n e s e n i e :
Správna rada SPU v Nitre schvaľuje návrh predsedu správnej rady na udelenie odmeny
rektorke SPU v Nitre doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD. za druhý polrok 2019. 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

Ing. Peter Schultz, v.r.
predseda Správnej rady SPU v Nitre
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