Zápisnica 6
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 8. 7. 2015,
Kongresové centrum ŠD A. Bernoláka
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:

Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (23 členov AS SPU v Nitre)
Ing. Kristína Candráková, doc. Ing. Pavol Findura, PhD., prof. Ing.
Soňa Javoreková, PhD., prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.,
Ing. Lenka Lackóová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Bc.
Dušan Siman, 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. Následne predložila návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre:
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 15. 5. 2015
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na roky 2016 – 2022
Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre
Prerokovanie a schválenie zmeny Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
Prerokovanie a schválenie zmeny harmonogramu výučby na akademický rok 2014/2015
Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
11. Rôzne
12. Záver
Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za skrutátorov doc. Ing. Jozefa
Žarnovského, PhD. a Ing. Luciu Grešovú.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. a Ing. Luciu
Grešovú za skrutátorov.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra
Kováčika, CSc. a Ing. Ivana Takáča, PhD.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil prof. Ing. Petra Kováčika, CSc. a Ing. Ivana Takáča,
PhD. za overovateľov zápisnice.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Mária Urbanová, ktorá konštatovala, že všetky uznesenia
z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre 15. 5. 2015 boli splnené.
K bodu 4:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SPU
v Nitre (príloha č. 1). Už dlhodobo pozorujeme, že študenti, ktorí prichádzajú študovať na
našu univerzitu, nie sú dostatočne pripravení zo stredných škôl a preto sme pozorovali
v posledných rokoch, že nám odchádza 30 – 50 % študentov po prvom ročníku štúdia na
bakalárskom stupni. Ďalej bolo zistené, že títo študenti prestávajú študovať už v zimnom
semestri, ani neprídu do skúškového obdobia v zimnom semestri. Mgr. Mária Urbanová
spravila štatistiku po zimnom semestri 2014/2015, z ktorej vyplýva, že 275 študentov nebolo
ani na jednej skúške v zimnom semestri, pričom sú stále evidovaní ako študenti a poberajú
výhody (sociálne štipendium, rodičia berú na nich rodinné prídavky, majú internát, využívajú
rôzne úľavy ako študenti,...), a to do 31. 8. akademického roka. Viaceré univerzity na
Slovensku kontrolujú študentov už po zimnom semestri a v prípade, že nechodia do školy, sú
následne vylúčení zo štúdia (TU vo Zvolene – najmenej 10 kreditov, UK v Bratislave –
najmenej 15 kreditov, STU v Bratislave – najmenej 10 kreditov, TUKE v Košiciach –
najmenej 12 kreditov, Žilinská univerzita – najmenej 10 kreditov,...)
Návrh dodatku je nasledovný, doplnené časti sú podčiarknuté:
2. V čl. 16 odsekov 2, 4, 5 a 7 znejú nasledovne:
„2. Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia:
a) pre študentov v dennej forme štúdia je:
aa) v zimnom semestri prvého roku štúdia v I. stupni najmenej 6 kreditov,
ab) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov),
ac) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov),
b) pre študentov v externej forme štúdia je:
ba) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 36 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov),
bb) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 28 kreditov (z odporúčaných 60
kreditov).“
„4. Študent splnil podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia, ak:
a) získal minimálny počet kreditov podľa
aa) ods. 2 a) tohto článku, ak študuje v dennej forme štúdia,
ab) ods. 2 b) tohto článku, ak študuje v externej forme štúdia,
b) úspešne absolvoval opakovane zapísané predmety podľa článku 15 ods. 3 - 5.“
„5. Študent môže na základe písomnej žiadosti opakovať predmety z predchádzajúcej časti
štúdia aj v súhrnnom počte väčšom ako 12 kreditov za podmienky článku 4 ods. 9 tohto
študijného poriadku so súhlasom dekana fakulty.“
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„7. Kontrola podmienok pre postup do ďalšej časti štúdia sa uskutočňuje v 1. týždni letného
semestra u študentov v prvom roku dennej formy I. stupňa štúdia (v prípade nesplnenie
podmienky budú vylúčení so štúdia podľa čl. 23 ods. 1c) a po skončení skúškového
obdobia letného semestra u študentov dennej a externej formy v I. a II. stupni štúdia.“
Diskusia:
V diskusii vystúpili doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. s dvomi formálnymi pripomienkami, doc.
JUDr. Zuzana Ilková, PhD. za LK AS SPU v Nitre a doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. za
PK AS SPU v Nitre, obe odporučili schváliť predložený materiál.
Uznesenie AS SPU 1/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila návrh Dodatku č. 3 k Poriadku poplatkov SPU
v Nitre (príloha č. 2). Táto úprava je dôsledkom upozornenia MŠVVaŠ SR, že univerzita
neoprávnene vyberá od študentov poplatok za potvrdenie o štúdiu. Tento poplatok bol
odstránený z Poriadku poplatkov.
Uznesenie AS SPU 2/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 6 :
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. predložila návrh Dlhodobého zámeru SPU v Nitre
na roky 2016 – 2022 (príloha č. 3). Konštatovala, že Dlhodobý zámer SPU v Nitre a jeho
vypracovanie vyplýva z úloh zo zákona o vysokých školách, kde je uvedené, že sa
vypracováva minimálne na 6 rokov. V tomto roku končí Dlhodobý zámer SPU v Nitre, ktorý
bol vypracovaný na obdobie 2007 – 2015. Dlhodobý zámer sa každý rok vyhodnocuje, resp.
jeho plnenie a aktualizuje sa jeho znenie. Poďakovala všetkým, ktorí predložený materiál
pripomienkovali a aj Komisii pre rozvoj AS SPU v Nitre. Formálne pripomienky sú už
zapracované v materiáli.
Diskusia:
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. vystúpil s obsahovými pripomienkami Komisie pre rozvoj AS
SPU v Nitre. Konštatoval, že materiál je vypracovaný na vysokej profesionálnej úrovni, ale
predsa má komisia pre rozvoj zopár pripomienok (príloha č. 4). Šlo o rozsiahle pripomienky,
na ktoré pani prorektorka zareagovala, že určite nemôže rozhodnúť sama, či to doplniť do
materiálu alebo nie. doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. vstúpila do diskusie a navrhla,
aby pani prorektorka rozdelila pripomienky podľa toho, ktoré dokážeme odsúhlasiť dnes
a ostatné by ostali na dopracovanie pri ročnej aktualizácii dlhodobého zámeru po prvom roku.
Do diskusie vstúpil aj rektor SPU v Nitre, ktorý ocenil úsilie Komisie pre rozvoj AS SPU
v Nitre a navrhol vzhľadom k rozsahu materiálu aj pripomienok, že buď sa materiál stiahne
z rokovania, alebo sa schváli v pôvodnej verzii s tým, že pri ročnej aktualizácii roku 2016 sa
prejdú aj všetky pripomienky a rozhodne sa o ich zapracovaní resp. zamietnutí. Takéto
čiastkové schvaľovanie môže byť chaotické, ide o dokument, ktorý ide na MŠVVaŠ SR
a nebolo by vhodné, aby tieto čiastkové úpravy znehodnotili celý dokument. Ing. Danica
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Vraniaková podporila návrh na stiahnutie tohto bodu programu, vzhľadom k rozsahu
pripomienok, s ktorými mnohými sa nestotožňuje, uviedla, že by šlo o “šitie horúcou ihlou” a
pod takýto dokument sa nedokáže podpísať. V diskusii ešte vystúpili: doc. Ing. Katarína
Olšovská, PhD., prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ktorá
odporučila schváliť pôvodný predložený dokument.
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. navrhla vypustenie kapitoly 2.13 Projekty
Štrukturálnych fondov Európskej únie z Dlhodobého zámeru SPU v Nitre, pričom tento svoj
návrh odôvodnila tým, že uvedená kapitola v Dlhodobom zámere SPU v Nitre pôsobí, ako by
tam bola vsadená navyše, keďže problematika štrukturálnych fondov je rozoberaná čiastkovo
v iných kapitolách.
Hlasovanie o vypustení kapitoly 2.13.
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie AS SPU 3/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2016 – 2022, berie na
vedomie pripomienky, ktoré sa prediskutujú a zohľadnia pri ročnej aktualizácii
Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na roky 2016 – 2022.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 7:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. informovala, že Plénum AS FZKI navrhlo
vyhlásenie k voľbám do študentskej časti AS FZKI v nasledovnom znení:
AS FZKI vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre a do AS FZKI.
Ukladá sa študentskej rade AS vytvoriť fakultnú študentskú volebnú komisiu a vyhlásiť voľby
na 7. 10. 2015.
Uznesenie AS SPU 4/6/15:
AS SPU v Nitre berie na vedomie vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre a do AS FZKI za
študentskú časť.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 8:
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. predniesla návrh Dodatku č. 1 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
(príloha č. 5). Ide o návrh dekanky FEŠRR, ktorá je momentálne v zahraničí. Tento návrh bol
17.6.2015 schválený v AS FEŠRR. Zmena sa týka zrušenia Centra výskumu bioenergie
a vzniku novej katedry, a to Katedry regionálnej bioenergetiky.
Diskusia:
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. za LK AS SPU v Nitre vyjadrila stanovisko, že organizačná
štruktúra fakulty je plne v kompetencii vedenia fakulty a legislatívna komisia navrhuje, aby
v preloženom znení bol návrh prerokovaný a schválený a to s účinnosťou od 1. 9. 2015.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. súhlasí, že organizačná štruktúra je v kompetencii fakulty, ale
chce vedieť, čo je náplňou Katedry regionálnej bioenergetiky, či sa nedá zvoliť nejaký
vhodnejší názov.
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. vysvetlil, že uvedený názov vyplýva zo strategických zámerov,
ktoré sú už prijaté v rámci rozvoja Slovenska, týkajúcich sa budovania inteligentných sietí,
ktoré sú založené práve na regulácii, budovaní a využitia bioenergií na regionálnom
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a miestnom základe. Nie každý región má rovnaké podmienky na využívanie alternatívnych
zdrojov, prípadne zdrojov na báze biomasy. V horských oblastiach bude určite biomasa
drevného pôvodu, v južných oblastiach pôjde o pestovanie energetických rastlín.
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. sa spýtala, či z organizačného pohľadu, pretože katedra
vzniká z predošlého centra, ktoré sa venovalo vede a výskumu, katedra bude mať dosah na
existujúce študijné programy, alebo plánujú akreditovať nový študijný program, ktorý by
katedra zabezpečovala. Bude mať katedra dostatok predmetov, ktoré budú napĺňať poslanie
katedry?
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. – katedra nevzniká vo vzduchoprázdne, sú tam ľudia, ktorí aktívne
zabezpečujú pedagogický proces a je v pláne podať návrh na medziodborový študijný
program, kde budú oslovené aj fakulty, ktoré by prichádzali do úvahy. Na stredných školách
už beží takýto študijný program, tento rok sú už prví maturanti a práve tu vznikla požiadavka
na vznik študijného programu, ktorý by pokračoval aj na VŠ.
Uznesenie AS SPU 5/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 9:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila návrh na zmenu harmonogramu výučby na
akademický rok 2014/2015 (príloha č. 6). V súvislosti s končiacou novou akreditáciou
dostaneme po jej ukončení práva na realizáciu študijných programov (ďalej len ŠP). Tieto
práva môžu byť pozastavené, odňaté,... Problém nastane, ak niektorým ŠP budú odňaté práva.
Týka sa to ŠP, u ktorých došlo zmene názvu študijného programu. Tam sme povinní zo
zákona preložiť študentov na novoakreditované ŠP. Teraz boli bakalárske štátnice, inžinierske
štátnice a niektorí študenti neurobili štátne skúšky. V prípade, že by v budúcom roku takíto
študenti šli do nadštandardu a budú preložení na novoakreditované ŠP, môžu vzniknúť
problémy, problémy so štátnicou, s povinnými predmetmi, ktoré sú iné,... preto vznikla
požiadavka niektorých dekanov, aby mali študenti možnosť opakovať štátnice ešte v tomto
akademickom roku resp. v septembri, pokiaľ nebudú doručené práva na ŠP. Úprava
harmonogramu sa týka umožnenia opravného (nie náhradného) termínu štátnych skúšok
v 2014/2015, rozhodnutie je na dekanoch fakúlt.
Diskusia:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. upozornila, že podľa Študijného poriadku SPU v Nitre
v jednom akademickom roku nemôže ísť študent 2x na štátnu skúšku a ďalej považuje za
diskrimináciu, že sa to má týkať len študentov, ktorí boli v tomto roku neúspešní na štátnej
skúške. Navrhla upraviť harmonogram pre 2015/2016, urobiť štátnice v septembri 2015
a bolo by to v súlade so študijným poriadkom.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. vyjadril nesúhlas, že sa to má týkať len neúspešných štátnych
skúšok v tomto roku. Možno inému študentovi chýbal jeden predmet, ktorý už spravil
a nemôže ísť na tieto štátnice. Keď už robiť opakovaný termín štátnic, tak pre všetkých.
Spýtal sa, že čo v prípade, že študent je v zahraničí a povie, že on na tie štátnice teraz nechce
ísť.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. reagovala, že je dôležité, kedy dostaneme práva. V prípade
odňatia práva na ŠP dňom doručenia rozhodnutia končí ŠP a je našou povinnosťou presunúť
študentov s ich súhlasom na novoakreditovaný ŠP. To znamená, že do tohto termínu je nutné
urobiť štátnice podľa zanikajúceho ŠP. Ak je teda návrh nerobiť štátnice do konca augusta
a vo vedení sa schváli úprava harmonogramu pre 2015/2016 ohľadom septembrových štátnic,
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tak budú štátnice v septembri. Rozhodnutia o priznaných právach by mali prísť až koncom
septembra, reálnejšie začiatkom októbra, preto štátne skúšky navrhla plánovať začiatkom
septembra.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. sa spýtal, čo je dôvodom FEŠRR pre augustové štátnice
a koľkých študentov sa to týka.
Ing. Ivan Takáč, PhD. povedal, že na FEŠRR ide o 12 študentov, ktorým chýba obhajoba
práce alebo 1 štátnicový predmet, zopakoval, že ide o študentov, ktorí sa prihlásili na štátne
skúšky a neboli úspešní, neriešia študentov, ktorí neboli prihlásení na štátne skúšky.
Rektor SPU v Nitre konštatoval, že to musí prebehnúť v súlade so Študijným poriadkom SPU
v Nitre a so zákonom o VŠ, nemôže sa robiť dodatok k študijnému poriadku, pokiaľ nie je
jasné, čo je v zákone o VŠ.
Mgr. Mária Urbanová podporila návrh na stiahnutie tohto bodu z programu, harmonogram pre
2015/2016 schvaľovalo vedenie univerzity a po analýze právnych podkladov, nech sa dekani
dohodnú.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. dala návrh na stiahnutie tohto bodu programu.
Tento návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. informoval o aktuálnom dianí na univerzite:
- AgroBioTech – v časti stavby prebehla kolaudácia, v súčasnosti sa odstraňujú nedostatky,
15.7.2015 je dohoda o ich odstránení a nastúpia ďalšie firmy, ktoré budú zabezpečovať
vnútornú inštaláciu nábytku, laboratórneho nábytku a techniky. Bol prevedený
monitoring, kde boli uvedené úlohy pre vedúcich jednotlivých oblastí, aby sa v čase
prázdnin zabezpečila účasť jednotlivých členov pri preberaní techniky a pod.
- Začalo sa s výmenou okien v pavilóne E, súčasne by mala ísť aj pitevňa a aula. Posledné
pôjdu pavilóny Ch a T, aby boli dovtedy k dispozícii pre laboratórnu techniku pre
AgroBioTech.
- Bola podpísaná zmluva o neúčelovej dotácii vo výške približne 111 000 €. Na
Predsedníctve AS SPU v Nitre bolo dohodnuté, že tieto peniaze sa ponechajú ako
finančná rezerva pre prípadné problémy v budúcnosti s projektom AgroBioTech.
- K 30. 6. sa uskutočnila kolaudácia na Hospodárskej ulici, ide o budovu FZKI.
- Radostná správa, ktorá zaznela v médiách je, že v rámci komplexnej akreditácie sme
v skupine 7 najlepších univerzít – UK v Bratislave, STU v Bratislave, UPJŠ v Košiciach,
TU v Košiciach, TU v Žiline, TU vo Zvolene a SPU v Nitre. 7 univerzít, podľa vyjadrenia
predsedu Akreditačnej komisie, by malo o štatút univerzity prísť. Bude obdobie na
nápravu podľa hodnotiacich správ, ktoré školy dostanú, k nim je nutné sa do 30-tich dní
vyjadriť. Rektor SPU v Nitre s prorektorkou Zdenkou Gálovou sú pozvaní na
prerokovanie záverov, a to 22. 8. 2015 do Trnavy, na ktorom budú obhajovať postavenie
univerzity, fakúlt a študijných programov. V oblasti práv pre habilitácie a inaugurácie
z celkového počtu 437 návrhov nebolo schválených 62 návrhov. Zatiaľ nevieme, či je
v tom zaradená aj naša univerzita. Bolo hodnotených 5 000 študijných programov, z toho
nebolo schválených 500 ŠP. 100 ŠP bolo schválených s časovým obmedzením do 2
rokov. 20 % ŠP nebolo schválených z dôvodu veku garanta ŠP. V KZU1 – veda
a výskum, hodnotili sa všetky vedecké výstupy vo väzbe na uskutočňované ŠP. Pri
každom kritériu bolo minimum 60. V prípade, že univerzita v niektorom kritériu
nedosiahla minimum 60, tak sa zaradila do skupiny univerzít, ktoré prídu o štatút
univerzitná vysoká škola. My sme dosiahli v tomto kritériu maximum a to 100. KZU2
(doktorandi) je najväčším problémom celého Slovenska, my sme dosiahli 70. Bolo
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konštatované Akreditačnou komisiou, že 70 % absolventov 3. stupňa nemalo žiadny
výstup, čo je neprípustné. KZU3 – podiel v oblasti výskumu, naše hodnotenie je 90,9.
Diskusia:
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. upozornil, že predseda Akreditačnej komisie si nárokoval
právo meniť výstupy podľa vlastného uváženia podľa kritéria, v akom jazyku je výstup
spravený. Bez ohľadu na to, v akom jazyku je výstup, ide o karentovaný časopis a má mať
hodnotenie “A”. Nie je dôvod vyhadzovať výstupy v slovenčine a upozornil dekanov, aby si
dôsledne pozreli, čo im vyhodili.
K bodu 11:
Požiadavka AS FAPZ na Legislatívnu komisiu AS SPU v Nitre vo veci nástupu zvoleného
náhradníka na uvoľnené miesto člena AS FAPZ (príloha č. 7).
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. - študent ukončil štúdium 2. stupňa riadnym spôsobom
a preto končia jeho práva a povinnosti. Zákon pozná pozastavenie členstva, ale uvedený
študent by musel byť členom akademického senátu a následne by mohol požiadať
o pozastavenie členstva. Keďže ide o náhradníka, ukončením štúdia končí aj jeho právo byť
náhradníkom do akademického senátu.
K bodu 12:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Mária Urbanová

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Ing. Ivan Takáč, PhD.
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Prílohy:
1. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
2. Dodatok č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
3. Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2016 – 2022
4. Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj pri SPU v Nitre konaného dňa 6. júla
2015 (vrátane pripomienok a návrhov k Dlhodobému zámeru SPU v Nitre na roky
2016 – 2022)
5. Dodatok č. 1 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
6. Návrh na zmenu harmonogramu výučby na akademický rok 2014/2015
7. Požiadavka AS FAPZ na Legislatívnu komisiu AS SPU v Nitre vo veci nástupu
zvoleného náhradníka na uvoľnené miesto člena AS FAPZ
8. Zápisnica zo zasadnutia Pedagogickej komisie AS SPU v Nitre konaného dňa 6. júla
2015
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Uznesenie AS SPU 1/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 2/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 3/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2016 – 2022, berie na
vedomie pripomienky, ktoré sa prediskutujú a zohľadnia pri ročnej aktualizácii
Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na roky 2016 – 2022.
Uznesenie AS SPU 4/6/15:
AS SPU v Nitre berie na vedomie vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre a do AS FZKI za
študentskú časť.
Uznesenie AS SPU 5/6/15:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre.
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