Zápisnica 5
z mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 15. 5. 2015,
v zasadacej miestnosti pod aulou
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:

Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (20 členov AS SPU v Nitre)
Ing. Ján Csillag, doc. Ing. Pavol Findura, PhD., prof. Ing. Jozef Golian,
Dr., Ing. Lucia Grešová, Ing. Ondrej Hanušovský, prof. Ing. Soňa
Javoreková, PhD., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., prof. Ing. Magdaléna
Lacko-Bartošová, CSc., Ing. Lenka Lackóová, PhD., Ing. Patrícia
Mariničová, doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Mgr. Mária Urbanová,
Ing. Viktor Varga
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvorila doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. – predsedníčka
AS SPU v Nitre, ktorá privítala pána rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,
PhD., hostí a členov AS SPU v Nitre. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomných
a konštatovala, že ospravedlnenie bolo jednomyseľne schválené a AS SPU v Nitre je
uznášaniaschopný. Vysvetlila dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia AS SPU v Nitre,
ktorým bolo schválenie a zverejnenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2014 a
Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014 do 20. 5. 2015. Následne predložila
návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 4. 2015
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2014
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre
Rôzne
Záver

Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za skrutátorov doc. Ing. Janu Lendelovú,
PhD. a Bc. Kristínu Candrákovú.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil doc. Ing. Janu Lendelovú, PhD. a Bc. Kristínu
Candrákovú za skrutátorov.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice doc. Ing.
Katarínu Olšovskú, PhD. a doc. Ing. Loretu Schwarczovú, PhD.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil doc. Ing. Katarínu Olšovskú, PhD. a doc. Ing. Loretu
Schwarczovú, PhD. za overovateľov zápisnice.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonala doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., ktorá konštatovala, že
všetky uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre 29. 4. 2015 boli splnené.
K bodu 4:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok
2014 (príloha č. 1), ktorá bola vypracovaná na základe osnovy z MŠVVaŠ. Zverejnená musí
byť do 20. 5. 2015 a do konca mája 2015 musí byť v tlačenej forme zaslaná na MŠVVaŠ.
Výročná správa vychádzala z čiastkových správ a to zo Správy o vzdelávacej činnosti v
akademickom roku 2013/2014, zo Správy o zahraničných vzťahoch za rok 2014, zo Správy o
vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014 a z Hodnotenia sociálnej starostlivosti o študentov a
zamestnancov a rozvoja vlastného majetku univerzity.
Za najdôležitejšie udalosti roku 2014 uviedla nasledovné:
– príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu univerzity – do 1. 7. 2014,
– voľba rektora SPU v Nitre a dekanov FAPZ, FBP, FEM, TF,
– SPU v Nitre sa už po druhýkrát umiestnila v rebríčku Scimago Institutions Rankings
medzi 500 najlepšími vedeckými inštitúciami a univerzitami sveta,
– Pamiatkový úrad SR vyhlásil areál SPU v Nitre za národnú kultúrnu pamiatku,
– prevzatie ocenenia ECTS Label a DS Label na roky 2013-2016,
– riešený projekt Výskumné centrum „AgroBioTech“,
– prijatie významných návštev zo zahraničia (veľvyslanci z Brazílie, Indie, Číny, USA,
Ruska, Maďarska,...).
V roku 2014 boli udelené 2 čestné doktoráty „doctor honoris causa“:
– prof. Walter F. Leal – Hamburská univerzita aplikovaných vied, Nemecko a
– prof. Edward Pierzgalsky – Varšavská poľnohospodárska univerzita, Poľsko.
Ďalej sa zamerala na jednotlivé oblasti vzdelávacieho procesu na univerzite. Zdôraznila, že
hlavnou činnosťou univerzity je pripravovať kvalitných absolventov pre rôzne oblasti nášho
spoločenského života. Výučba bola realizovaná v 88 študijných programoch a študovalo u nás
necelých 9000 študentov. Pokles 425 študentov je hlavne na externej forme štúdia a sú obavy,
že po komplexnej akreditácii, po ktorej sa predlžuje dĺžka štúdia o 1 rok a je to platená forma
štúdia, nastane ešte evidentnejší pokles. Na 3. stupni štúdia študovalo 338 doktorandov a na
všetkých stupňoch spolu 112 zahraničných študentov. V akademickom roku 2013/2014 sa
začal vyučovať čínsky jazyk a tento predmet absolvovalo 26 študentov.
Univerzita ponúka študentom ucelenú výučbu v anglickom jazyku, a to v študijných
programoch:
FEM:
• International Business with Agrarian Commodities – bakalársky študijný program
• International V4 Business Economics – inžiniersky študijný program
• Agrárny obchod a marketing – inžiniersky študijný program (anglicky, rusky)
FEŠRR:
• Európske rozvojové programy – bakalársky študijný program
• Integrovaný rozvoj vidieka – doktorandský študijný program
Po komplexnej akreditácii bude takýchto študijných programov viac, pretože aj ďalšie fakulty
si dali akreditovať kompletný študijný program v cudzom jazyku.
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Pani prorektorka prezentovala štatistické vyhodnotenia o absolventoch 2014, o prijímacom
konaní v roku 2014 a taktiež o personálnom zabezpečení vzdelávania, vrátane odborného
rastu pracovníkov.
Boli organizované aj ďalšie vzdelávacie aktivity ako Univerzita tretieho veku, Nitrianska
letná univerzita pre deti, Doplňujúce pedagogické štúdium, Kurzy na FAPZ, FBP a FEM,
Kurz vysokoškolskej pedagogiky, MBA, Letná škola monitoringu entomofauny
a fytopatológie, Letná škola kvetinárstva, GII Summer School 2014, CEEPUS Summer
School „New Life of Brownfields“, atď.
V oblasti medzinárodných projektov bolo riešených 34 výskumných projektov (595 185 €)
a 66 vzdelávacích projektov (2 111 418 €).
Ďalej informovala o mobilitách študentov:
Program LLP-Erasmus:
– SPU v Nitre má uzatvorených 197 bilaterálnych zmlúv z 29 krajinami (758 mobilitných
miest),
– počet vyslaných študentov: 157 (75 – štúdium, 82 – stáže),
– umiestnenie v rámci 33 univerzít: 11. miesto – štúdium, 2. miesto – stáž,
– najväčší počet mobilít: ČR, Nemecko, Malta, Španielsko,
– počet prijatých zahraničných študentov: 96 (Poľsko, Turecko, Španielsko),
– priemerný mesačný grant bol vo výške 503 € na štúdium a 525 € na stáž.
Celkovo v rámci všetkých mobilít bolo vyslaných 240 študentov (3,4 %) a prijatých 251
študentov (3,59 %).
Vo vede a výskume bolo spolu riešených 139 domácich a 34 medzinárodných projektov
(1 732 497 €). Zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (7)
boli riešené projekty:
– Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí
(ITEBIO) - FAPZ.
– Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“.
– Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu.
– Podpora infraštruktúry SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok jej vzdelávacieho
procesu.
Na univerzite sú Centrá excelencie:
– ECOVA (FAPZ) - Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity,
– ECOVA PLUS (FAPZ) - Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus,
– Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa
podmienkach prostredia CEIMP (FZKI), v spolupráci s Ústavom hydrológie SAV a TU
vo Zvolene,
– Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu (FBP) v spolupráci
s Chemickým ústavom SAV v Bratislave
Ďalej informovala o projekte AgroBioTech, ktorého cieľom je vytvorenie regionálneho,
kompetenčného a inovačného centra aplikovaného výskumu v oblastiach agrobiológie –
biotechnológie – technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike.
V prehľade publikácií na učiteľa a tvorivého pracovníka podľa fakúlt uviedla, že v roku 2014
bolo vydaných 2293 publikácií, čo je o 241 menej ako v roku 2013. V prehľade citácií podľa
fakúlt a kategórií došlo v roku 2014 k nárastu, čo je potešiteľné.
V oblasti investičných akcií boli realizované rekonštrukčné práce:
– ŠD Mladosť – rekonštrukcia bloku A a B (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia
balkónov),
– ŠD A. Bernoláka – práčovňa, sušiareň, študovňa,
– ŠD Poľnohospodár – kuchynky, práčovňa, sušiareň,
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– objekt na Hospodárskej ulici,
– rekonštrukcia pavilónu RI, J, M,
– centrálna kotolňa a
– oprava parkoviska pred aulou.
Na záver konštatovala, že z pohľadu roka 2014 možno konštatovať, že SPU v Nitre v súlade s
Dlhodobým zámerom rozvoja SPU v Nitre do roku 2015, úspešne plnila svoje poslanie vo
všetkých oblastiach činnosti vďaka zodpovednosti a tvorivosti jej zamestnancov a študentov.
Uznesenie AS SPU 1/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2014.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. predložila Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za
rok 2014 (príloha č. 2). Uviedla, že Výročná správa o hospodárení za rok 2014 je súhrnným
materiálom všetkých súčastí univerzity spracovaným v súlade s vydaným Metodickým
usmernením k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2014 a Smernicou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín
predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení
vysokej školy. Výročná správa o hospodárení poskytuje základné informácie o majetkovej
a finančnej situácii univerzity v rozsahu stanovenom zákonom o účtovníctve, analýzu
nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých univerzite
zo štátneho rozpočtu a základ výročnej správy o hospodárení vysokej školy tvoria príslušné
účtovné výkazy.
Súvaha poskytuje prehľadné a usporiadané vyjadrenie stavu majetku v hodnotovom vyjadrení
podľa druhov (aktíva) a zdrojov (pasíva). Celkové aktíva k 31. 12. 2014 dosiahli hodnotu
takmer 70 miliónov €. Pri porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu dlhodobého hmotného
majetku a pri finančných účtoch. Pri pasívach najväčší podiel tvoria vlastné zdroje krytia
majetku.
Celkové výnosy, ktoré sú vo výške 33 006 562 €, pozostávajú z výnosov z hlavnej činnosti vo
výške 32 433 040 € (98,26% z celkových výnosov) a z výnosov z podnikateľskej činnosti vo
výške 573 522 € (1,74% z celkových výnosov). V hodnotení celkových výnosov v porovnaní
s rokom 2013 bol zaznamenaný nárast o 1 803 308 €.
Celkové náklady, ktoré dosiahli výšku 32 251 789 €, pozostávajú z nákladov na hlavnú
činnosť vo výške 31 822 679 € (98,67% z celkových nákladov) a z nákladov na
podnikateľskú činnosť 429 110 € (1,33% z celkových nákladov). V hodnotení celkových
nákladov v porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný nárast o 1 240 794,33 €.
Univerzita dosiahla dobrý hospodársky výsledok, a to zisk pred zdanením v sume 754 773 €.
V zmysle § 16a zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornými predpismi SPU v Nitre sa
hospodársky výsledok rozdeľuje do fondov, pričom prídel do rezervného fondu je vo výške
40%, do fondu reprodukcie 59 %, do štipendijného fondu 0,50 %, do fondu ZP 0,50 %.
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. prezentovala štatistické výstupy: Výnosy a náklady
v hlavnej činnosti, Výnosy a náklady v podnikateľskej činnosti, Rekapitulácia zúčtovania so
štátnym rozpočtom, Prehľad o čerpaní dotačných zdrojov podľa programovej klasifikácie k
31. 12. a Peňažné toky. Peňažné toky sú peniaze, ktoré máme na bankových účtoch, ide
o peniaze, ktoré sú už dané na nejaký účel.
V oblasti personalistiky a miezd uviedla prehľad o priemernom počte zamestnancov vo
fyzických osobách v roku 2014 (podľa kategórií), prehľad o vzniku pracovného pomeru na
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SPU v rokoch 2012-2014, prehľad o skončení pracovného pomeru na SPU v Nitre v rokoch
2012-2014 a priemerné platy podľa funkčného zaradenia. Priemerný plat vysokoškolského
učiteľa oproti predchádzajúcemu roku narástol o 121 € a priemerná mzda na univerzite oproti
predchádzajúcemu roku narástla o 84 €.
Na záver pani kvestorka konštatovala, že v roku 2014 univerzita ukončila hospodárenie
s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 721 333 € po zdanení. Cieľom univerzity do
budúcnosti je udržať a dosahovať kladný hospodársky výsledok najmä zvýšením aktivít
poskytovaných univerzitou na strane výnosov a optimalizáciou výdavkov na strane nákladov.
V ďalšom období bude nevyhnutné na všetkých stupňoch riadenia venovať veľkú pozornosť
tvorbe výnosov a tomu prispôsobiť čerpanie nákladov. Bude nutné hľadať rezervy vo
využívaní majetku a ľudského potenciálu univerzity.
Predložila návrh opatrení:
1. Hľadať spôsoby na riešenie zvyšujúceho sa percentuálneho podielu dotácie z MŠVVaŠ na
výnosoch univerzity
Zodpovední: rektor, dekani fakúlt, riaditelia/vedúci CP
Termín: rok 2015
2. Pripraviť PD/RPD na zateplenie obvodových plášťov jednotlivých pavilónov centrálneho
campusu univerzity a štúdiu modernizácie vykurovacieho systému
Zodpovedná: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity Termín: rok 2015
3. Uchádzať sa o NFP orientované najmä na riešenie dlhodobo pretrvávajúcich problémov
univerzity, a to zateplenie obvodových plášťov jednotlivých pavilónov centrálneho campusu
univerzity, modernizáciu vykurovacieho systému a obnovu inžinierskych sietí univerzity
Zodpovedná: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity Termín: rok 2015
4. Optimalizovať počet a štruktúru zamestnancov vo väzbe na meniace sa počty študentov
dennej a externej formy a vo väzbe na riešené výskumné projekty
Zodpovední: rektor a dekani fakúlt
Termín: rok 2015
Diskusia:
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. predostrel nasledujúce otázky a pripomienky:
– Vo výnosoch budúcich období je zostatok približne 25 miliónov €. Čo zahŕňajú a ako sa
budú aktivovať?
– V čerpaní dotácie je zostatok viac ako 3,3 milióna € nevyčerpaných peňazí, ktoré sa
prenášajú do budúceho roka. Je predstava o čerpaní uvedenej sumy?
– Upozornil na chybu vo finančných tokoch, je tam uvedený rok 2013 namiesto 2014.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – uvedená chyba v peňažných tokoch bude odstránená. K
otázke týkajúcej sa výnosov budúcich období pani kvestorka odpovedala, že najväčší podiel
výnosov budúcich období tvorí prijatá kapitálová dotácia, ďalej je súčasťou výnosov budúcich
období nepoužitá dotácia, prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity a ostatné
výnosy, ako sú nájomné za rok 2015 zaplatené v roku 2014, takisto poplatky za ubytovanie a
predplatné na rok 2015.
Ing. Danica Vraniaková – zostatok v čerpaní dotácie pozostáva najmä z bežných výdavkov na
mzdy a odvodové zaťaženie za december 2014, ktoré boli reálne vyplatené v roku 2015 a z
účelových prostriedkov na sociálne štipendiá, ktorých nevyčerpaná časť sa automaticky stáva
účelovou dotáciou nasledujúceho roka. Čo sa týka kapitálových výdavkov, bola presúvaná
dotácia v objeme celej poskytnutej dotácie, z titulu zdĺhavého procesu verejného obstarávania.
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. poďakoval pani kvestorke a Ing. Danici Vraniakovej.
Uznesenie AS SPU 2/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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K bodu 6 :
prof. Dr. Ing. Elena Horská predložila návrh Dodatku č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre
(príloha č. 3), ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí AS FEM SPU v Nitre dňa
5. 5. 2015. Ide o zmenu znenia Článku 6 „Súčasti fakulty“ v odseku 2, a to z dôvodu zmien
názvov dvoch katedier (Katedry podnikových informačných systémov na Katedru účtovníctva
a Katedry marketingu na Katedru marketingu a obchodu), transformácie Katedry pedagogiky
a psychológie na Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre a
vzniku novej Katedry hospodárskej politiky. Ďalšia zmena sa týka článku 17, kde bol presne
vymedzený počet prodekanov a táto časť sa vypúšťa z uvedeného článku.
Diskusia:
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., predsedníčka Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre,
odporučila prerokovať a schváliť preložený materiál.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. vyjadril osobnú podporu pre navrhované zmeny.
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová upozornila, že v názve novovzniknutého centra sa uvádza v
názve „FEM“, zatiaľ čo pri ostatných katedrách v názve nie je.
prof. Dr. Ing. Elena Horská vysvetlila, že to je zámerné, aby bola jasná príslušnosť k ich
fakulte.
Uznesenie AS SPU 3/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
K bodu 7:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. informovala o žiadosti Dušana Simana
o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre (príloha č. 4).
K bodu 8:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Mária Urbanová
Zápisnica bola vyhotovená na základe zvukového záznamu zo zasadnutia AS SPU v Nitre.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre
Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
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Prílohy:
1. Výročná správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2014
2. Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014
3. Dodatok č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre
4. Žiadosť o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre
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Uznesenie AS SPU 1/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2014.
Uznesenie AS SPU 2/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014.
Uznesenie AS SPU 3/5/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre.
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