Zápisnica 24
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 14. 05. 2018,
Kongresové centrum ŠD A. Bernoláka
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:

Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (26 členov AS SPU v Nitre)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., Richard Lycius, doc. Ing.
Loreta Schwarczová, PhD., Šimon Herceg, prof. Ing. Pavol Findura,
PhD., Ing. Veronika Vaculová, Mgr. Mária Urbanová
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 členov AS SPU v Nitre, rektora SPU, prorektorky a prorektora,
kvestorku, dekanov, predsedov fakultných AS, predsedníčku UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
a ďalších hostí. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomných a konštatovala, že
ospravedlnenie bolo jednomyseľne schválené a AS SPU v Nitre je uznášaniaschopný.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 4. 2018
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017
6. Prerokovanie a schválenie rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2018
7. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k umiestneniu stavby a zriadeniu
vecného bremena k majetku SPU v Nitre
8. 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
9. Rôzne
10. Záver
Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2:
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za skrutátorov Ing. Evu Hečkovú, Zuzanu
Lukáčikovú a Ing. Máriu Holovičovú.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Evu Hečkovú, Zuzanu Lukáčikovú a Ing.
Máriu Holovičovú.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice prof. Ing. Petra
Kováčika, CSc. a doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD.
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AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje prof. Ing. Petra Kováčika, CSc. a doc. Ing. Petra
Serenčéša, PhD. za overovateľov zápisnice.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonala vzhľadom na neprítomnosť tajomníčky AS SPU v Nitre, Mgr.
Márie Urbanovej, doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., ktorá konštatovala, že jediné
uznesenie z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 4. 2018 bolo splnené
a informovala, že dňa 24. 4. 2018 bol pani ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaslaný list spolu s potrebnými dokumentmi k vymenovaniu zvolenej kandidátky na rektorku
do funkcie rektorky SPU v Nitre.
K bodu 4:
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. na úvod informovala členov a hostí AS SPU v Nitre,
že predkladaná Výročná správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2017 (príloha č. 1) bola
prerokovaná a odporučená Predsedníctvom AS SPU v Nitre na prerokovanie a schválenie v AS
SPU v Nitre. Informovala tiež, že k uvedenému materiálu dňa 9. 5. 2018 zasadala aj Komisia
pre rozvoj univerzity AS SPU v Nitre (príloha č. 2), z ktorej zasadnutia vyplynuli iba formálne
pripomienky a odporúčania pre vypracovanie výročnej správy o činnosti pre budúce obdobia.
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predniesla Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok
2017, ktorá bola vypracovaná na základe osnovy z MŠVVaŠ SR. Správu vypracovala spoločne
s doc. Ing. arch. Robertou Štěpánkovou, PhD. Správa je vypracovaná na základe Správy
o vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2016/2017, Správy o vedecko-výskumnej činnosti
za rok 2017, Správy o zahraničných vzťahoch za rok 2017 a aj na základe hodnotenia sociálnej
starostlivosti o študentov a zamestnancov, systému riadenia kvality, zveľaďovania a rozvoja
vlastného majetku univerzity. Vyzdvihla významné udalosti roku 2017 (65. výročie založenia
univerzity, zobrazenie auly na poštovej známke, 30. výročie programu Erasmus+, udelené
čestné doktoráty, získané ocenenia a iné ďalšie aktivity), a stručne sa venovala najhlavnejším
aspektom, ktoré vplývali na činnosť univerzity v roku 2017, ako napr. prehľad o výučbe
realizovanej na SPU v Nitre, prehľad o ďalších vzdelávacích aktivitách realizovaných na SPU
v Nitre, prehľad o riešených projektoch, prehľad publikácií a citácií, personálne zabezpečenie
a odborný rast pracovníkov, investičné akcie a pod. Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
skonštatovala, že SPU v Nitre v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja SPU v Nitre do roku
2022, úspešne plnila svoje poslanie vo všetkých oblastiach činnosti vďaka zamestnancom
i študentom SPU v Nitre. Dodala, že správa musí byť prerokovaná a schválená AS SPU v Nitre,
do 20. 5. 2018 musí byť v elektronickej podobe zverejnená na webovom sídle univerzity a do
31. 5. 2018 zaslaná v 2 exemplároch na MŠVVaŠ SR.
Uznesenie AS SPU 1/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2017 bez
pripomienok.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. na úvod informovala členov a hostí AS SPU v Nitre,
že predkladaná Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 (príloha č. 3) bola
taktiež prerokovaná a odporučená Predsedníctvom AS SPU v Nitre na prerokovanie
a schválenie v AS SPU v Nitre. Informovala, že k uvedenému materiálu zasadala dňa 30. 4.
2018 Ekonomická komisia AS SPU v Nitre, ktorej stanovisko jej predseda, doc. Ing. Peter
Serenčéš, PhD., prezentoval na úvod rozpravy.
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Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. predniesla Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za
rok 2017. Uviedla, že SPU v Nitre v roku 2017 v hlavnej činnosti hospodárila v súlade
s rozpočtom schváleným Akademickým senátom a Správnou radou univerzity. Rozpočet bol
tvorený na základe predpokladanej tvorby zdrojov a predpokladaných výdavkov. V roku 2017
bola, tak ako v predchádzajúcich rokoch, hlavným zdrojom príjmov univerzity dotácia zo
štátneho rozpočtu, ktorá tvorila 75,18 % z celkových výnosov.
Na aktivity, ktorých financovanie nebolo kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu, získala univerzita
finančné zdroje z domácich a zahraničných grantov, zo školného a poplatkov spojených so
štúdiom, z ďalšieho vzdelávania, poplatkov za ubytovanie študentov, z podnikateľskej činnosti
a pod.
Výročná správa o hospodárení univerzity ako základný dokument určený pre verejnú vysokú
školu, ministerstvo a verejnosť poskytuje:
a) základné informácie o majetkovej a finančnej situácii univerzity v rozsahu
stanovenom zákonom o účtovníctve,
b) analýzu nákladov a výnosov, resp. príjmov a výdavkov,
c) zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu.
Prezentované výsledky zahŕňali hospodárenie všetkých súčastí univerzity.
Celková suma aktív (majetku) a rovnako aj pasív (zdrojov krytia) dosiahla v roku 2017 sumu
77 708 263,82 €.
Celkové výnosy za univerzitu v roku 2017 dosiahli sumu 33 743 942,63 €, v porovnaní s rokom
2016 bol zaznamenaný pokles. Celkové náklady za univerzitu v roku 2017 dosiahli sumu
33 474 428,53 €, v porovnaní s rokom 2016 bol rovnako zaznamenaný nárast. K 31.12.2017
univerzita dosiahla zisk pred zdanením v sume 269 514,10 €.
Hospodárenie za obdobie roka 2017 ukončila SPU v Nitre s kladným hospodárskym výsledkom
po zdanení – ziskom vo výške 238 651,13 €. V zmysle §16a zákona o vysokých školách
univerzita rozdeľuje hospodársky výsledok po zdanení do fondov – rezervný fond, fond
reprodukcie, štipendijný fond a fond ZP.
Celkové výnosy hlavnej činnosti v roku 2017 predstavovali 33 043 409 € a poklesli
v porovnaní s rokom 2016 o 464 204 €. Najvýznamnejšiu časť 86,98 % tvorili výnosy
z prevádzkovej dotácie. Vlastné výnosy boli naplnené najmä z výskumných úloh, poplatkov za
ubytovanie v študentských domovoch, z poplatkov spojených so štúdiom a z ďalšieho
vzdelávania.
Z časti výnosov sa financovalo krytie nákladov na hlavnú činnosť, na ktoré dotácia zo štátneho
rozpočtu nepostačovala, t.j. na dofinancovanie energií, nákup kancelárskeho materiálu,
cestovné, opravy a údržbu, náklady na propagáciu, tlačiarenské a dopravné služby a pod.
Celkové náklady hlavnej činnosti dosiahli 32 862 608 € a poklesli v porovnaní s rokom 2016
o 275 366 €. Základným zdrojom pre ich ucelenú analýzu je výkaz ziskov a strát.
SPU v Nitre v priebehu roka 2017 vykonávala podnikateľskú činnosť v nasledovných
oblastiach: prenájom priestorov, prevádzkovanie autoškoly, vykonávanie znaleckých
posudkov, vydavateľské činnosti, reklamná a inzertná činnosť, ubytovanie vo vysokoškolských
internátoch, parkovacie služby, konzultačná a poradenská činnosť v poľnohospodárstve
a potravinárstve, jazykové kurzy, prípravné kurzy, kurz matematiky, ekonomiky.
SPU v Nitre dosiahla v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky výsledok po zdanení vo
výške 57 850 pri celkových výnosoch z podnikateľskej činnosti vo výške 700 534 €
a celkových nákladoch z podnikateľskej činnosti vo vo výške 612 944 € a pri výške dane
z príjmov 29 740 €.
Celkové náklady podnikateľskej činnosti v roku 2017 vzrástli o 65 943 €
V kalendárnom roku 2017 získala SPU v Nitre na základe dotačnej zmluvy finančnú podporu
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR v celkovej sume 25 161 163,00 €, pričom dotácia na bežné výdavky dosiahla čiastku
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25 011 163,00 € a na kapitálové výdavky 150 000,00 €. Z toho prostredníctvom Agentúry na
podporu výskumu a vývoja bola univerzite poskytnutá dotácia vo výške 829 426,00 €
v kategórii bežných výdavkov a Sekciou medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí
a CŽV MŠVVaŠ SR dotácia vo výške 111 265,00 €, tiež v kategórii bežných výdavkov.
Objem celkovo poskytnutej dotácie v roku 2017 bol oproti predchádzajúcemu roku vyšší
o sumu 185 tisíc €.
Dotačné prostriedky poskytnuté v roku 2017 sa čerpali na 84,32 %. Nevyčerpané prostriedky
boli presunuté na účet zostatkov dotácie a budú prednostne čerpané v roku 2018. Podstatnú časť
nevyčerpaných finančných prostriedkov tvoria prostriedky charakteru bežných výdavkov na
mzdy a odvody a tiež účelové prostriedky na sociálne štipendiá a stravu, ktorých nevyčerpaná
časť sa automaticky stáva účelovou dotáciou nasledujúceho roka. V oblasti kapitálových
výdavkov bola presúvaná dotácia v objeme celej poskytnutej dotácie, z dôvodu, že boli
poskytnuté na veľkú investičnú akciu a prednostne sa čerpajú prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom období.
Na začiatku účtovného obdobia mala SPU v Nitre na svojich bankových účtoch prostriedky vo
výške 14 016 437,52 €, v priebehu roka pribudlo na jej účtoch 34 048 557,83 €. V porovnaní s
predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu percentuálneho podielu použitia prostriedkov na
mzdy a odvody o 2,97 % a v kategórii kapitálových výdavkov o 0,94 % a k poklesu
percentuálneho podielu v kategórii tovary a služby o 3,6 % a v kategórii transfery o 0,31 %. Na
konci účtovného obdobia predstavoval stav prostriedkov na bankových účtoch univerzity spolu
14 037 688 €
Celkový objem mzdových nákladov v roku 2017 na SPU v Nitre dosiahol 14 368 220,00 €,
z toho mzdové prostriedky tvorili sumu 14 196 999,00 € a osobné náklady 171 223,00 €. Nárast
celkových mzdových nákladov v porovnaní s rokom 2016 predstavuje 466 581,00 €.
Na osobných príplatkoch bola vyplatená čiastka 1 461 477,00 €, čo predstavuje zvýšenie
o 101 165,00 €. Formou mimoriadnych odmien sa vyplatila celková suma 2 136 304,00 €,
pričom odmeny za pracovné zásluhy pri životných jubileách činili 47 869,00 €. Oproti roku
2016 bolo na odmenách vyplatených o 123 917,00 € menej.
Priemerný mesačný plat bol v roku 2017 na jedného zamestnanca SPU v Nitre 1 062,81 €. V
porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast o 36,58 €, čo je zvýšenie o 3,5 %. Uvedené
priemerné mzdy boli vyplatené z dotačných prostriedkov aj vlastných zdrojov.
V rámci investičnej činnosti SPU v Nitre v roku 2017 realizovala aktivity financované
z dotačných zdrojov (najvýznamnejšie boli: rekonštrukcia spoločenskej miestnosti ŠD
Mladosť, vybudovanie archívu v priestoroch centrálneho campusu SPU v Nitre)
a z nedotačných zdrojov (najvýznamnejšie boli: rekonštrukcia izieb v ŠD Mladosť – 4.
poschodie, nákup pozemkov – katastrálne územie Kolíňany, obstaranie prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení).
V roku 2017 univerzita ukončila hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom vo výške
238 651,13 € 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 s cieľom zvýšiť výnosy v podnikateľskej činnosti.
Návrh opatrení na rok 2018:
- Racionalizovať použitie hnuteľného a nehnuteľného majetku a znížiť podiel dubiozného
majetku univerzity z celkovej hodnoty aktív.
- Vypracovať koncepciu poradenstva, transferu poznatkov a odborného vzdelávania vo
väzbe na požiadavky praxe za účelom zvýšenia podielu mimorozpočtových zdrojov
univerzity.
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Plánovať príjmy a výdaje jednotlivých súčastí univerzity za účelom optimalizácie finančnej
štruktúry a zabezpečiť kontrolu jej plnenia.
Pri delení neúčelovej dotácie zohľadniť aj príjmy fakúlt a celouniverzitných pracovísk.

Doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. informoval o zasadnutí Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre
dňa 30. 4. 2018 (príloha č. 4). Konštatoval, že EK AS SPU v Nitre mala k danému materiálu
nasledovné otázky a pripomienky:
- k štruktúre výnosov a nákladov v hlavnej činnosti, nakoľko SPU v Nitre má na výnosoch
vysoký podiel dotácií – až 86,98 % z výnosov hlavnej činnosti – a bolo by preto potrebné
toto percento znižovať a zvyšovať podiel vlastných výnosov univerzity, aby bolo zavedené
viaczložkové financovanie,
- k audítorskej správe za rok 2016 – zvýšenie straty minulých účtovných období o sumu
569 936,92 € z dôvodu zistení nezávislého audítora – nesprávne zaradenie obstarania a
rekonštrukcie dlhodobého majetku (objekt LUNA) do oblastí majetku ešte v roku 2008,
pričom EK AS SPU v Nitre konštatovala, že pokiaľ ide o zistenie nezávislého audítora, je
to v poriadku a hoci na jednej strane uvedené znižuje zisk, ale zvyšuje náklady formou
odpisov, ktoré znižujú základ dane a zvyšujú disponibilné zdroje,
- k hodnote časového rozlíšenia v pasívach súvahy (výnosy budúcich období) v čiastke
35 741 554,39 € - EK AS SPU v Nitre požadovala členenie uvedenej sumy, vo výročnej
správe je čiastočne uvedené ich členenie, ale bolo by dobré špecifikovať, napr. ktorého
majetku sa týkajú a pod.
Na základe diskusie členov EK AS SPU v Nitre, stanoviska kvestorky SPU v Nitre
k jednotlivým problémovým okruhom a aj na základe diskusie na zasadnutí Predsedníctva AS
SPU v Nitre doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. skonštatoval, že tieto otázky a pripomienky boli
zodpovedané a boli riešené, a preto EK AS SPU v Nitre odporúča Výročnú správu
o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 prerokovať a po diskusii schváliť v AS SPU v Nitre.
Diskusia:
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. Položila 2 otázky:
1. Chcela by vysvetlenie k opatreniu na rok 2018 „Pri delení neúčelovej dotácie zohľadniť aj
príjmy fakúlt a celouniverzitných pracovísk“.
2. Aký je aktuálny stav s riešením majetkového vysporiadania pozemkov VPP, s.r.o.
v katastrálnom území Kolíňany a Oponice?
Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. zodpovedala na otázky nasledovne:
Ad. 1: Univerzita prioritne hospodári s finančnými prostriedkami získanými z dotácie
z MŠVVaŠ SR, avšak tieto prostriedky sú limitované. Ako je možné vo výročnej správe vidieť,
mimorozpočtové príjmy poklesli a aby fakulty neboli absolútne odkázané na dotáciu, je pre ne
nevyhnutné a potrebné, aby hľadali možnosti a cesty, ako získať prostriedky aj z iných zdrojov.
V minulom období väčšinou hľadali tieto zdroje v navyšovaní počtu študentov – v minulom
roku poklesli výnosy zo školného za nadštandardnú dĺžku štúdia, za externé štúdium, takže
dôsledkom tejto skutočnosti bolo aj prijatie uvedeného opatrenia na rok 2018.
Ad. 2: Nákup pozemkov pokračuje, už je dočerpaných 80 000 €, ktoré boli v roku 2017 v AS
SPU v Nitre schválené práve na nákup pozemkov pre VPP, s.r.o. V aktuálnej výročnej správe
je uvedených len 59 685,00 €, pretože v roku 2017 bol realizovaný nákup pozemkov v tejto
sume. Pozemky obstarané v roku 2018 budú predmetom výročnej správy o hospodárení za rok
2018.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. taktiež reagoval na otázky:
Ad. 1: Uvedené opatrenie sa do výročnej správy dostalo preto, že pri prezentácii väčšiny
kandidátok na funkciu rektora, odznelo, že je nedostačujúci pohľad na fakulty len cez financie,
ktoré idú cez MŠVVaŠ SR, ale že treba brať do úvahy aj to, ako sa podieľajú na tvorbe
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mimodotačných zdrojov. Je to odporúčanie k tomu, aby tento rok novozvolený AS SPU v Nitre
a nové vedenie mohlo pristúpiť k tomu, že pri delení rozpočtu podľa metodiky, na akej sa
dohodnú, sa bude brať do úvahy aj to, ako sa fakulty podieľajú aj na tvorbe mimodotačných
zdrojov.
Ad. 2: Nákup pôdy bolo len opatrenie na záchranu situácie, ktorá nastala. Ďalší nákup
pozemkov je nevyhnutný pre ďalší bezproblémový chod VPP, s.r.o., ale aj pre realizovanie
praktickej výučby našich študentov. Prišlo k nákupu pôdy, či už od súkromných vlastníkov, ale
aj od Slovenského pozemkového fondu, jedná sa o pozemky pod vinným hospodárstvom
v Oponiciach a pozemky pod budovami v Kolíňanoch. Je tam však ešte veľké množstvo pôdy,
ktorá nie je naša a z celkovej výmery máme vo vlastníctve možno 10 % celkovej výmery. Pri
prerokovávaní metodiky k rozdeleniu rozpočtu bola vznesená požiadavka zo strany EK AS
SPU v Nitre a dekanov, že pre tohtoročné vysporiadanie pozemkov sa nemajú vyčleňovať
prostriedky z neúčelovej dotácie, má si toto vysporiadanie pôdy riešiť VPP, s.r.o., resp.
univerzita môže požiadať MŠVVaŠ SR o poskytnutie účelovej dotácie na nákup pôdy nielen
pod budovami, ale aj napr. pod závlahami, príp. inú voľnú pôdu tak, aby sme mali možnosť pri
zmenách vlastníctva vyjednávať s novými vlastníkmi. Tento proces ešte nie je ukončený a je
ešte veľmi veľa úloh s týmto problémom spojenými, ale vynaložilo sa veľa úsilia a práce, aby
sa problémy, ktoré hrozili v podobe súdnych sporov či exekúcií, vyriešili, čo sa aj podarilo.
Uznesenie AS SPU 2/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 bez
pripomienok.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 6:
Na úvod požiadal o slovo Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a pripomenul, že bola vedená
diskusia v AS SPU v Nitre, prebehlo aj spoločné zasadnutie s EK AS SPU v Nitre a dekanmi,
na zasadnutí dňa 28. 2. 2018 AS SPU v Nitre zobral na vedomie metodiku delenia neúčelovej
dotácie na rok 2018. Pri jej tvorbe sa postupovalo podľa rámca stanoveného pred 4 rokmi a
podľa zaužívaných zásad a postupov, pričom oproti rokom 2016 a 2017 nastala zmena pri
prepočítavaní výkonov v oblasti zahraničných študentov (Erasmus). Myslí si, že rozpočet vyšiel
po dohode fakúlt a po prerokovávaní veľmi dobre, niektoré veci sa v AS SPU v Nitre
prejednávali, konkrétne návrh celounivezitných odpočítateľných položiek na celouniverzitné
výdavky (diskutovalo sa o ich výške, opodstatnenosti – údržba, nákup pôdy, IKT). Bola tiež
diskutovaná a odsúhlasená zásadná zmena, a to zmena percentuálneho podielu medzi
výkonovými a nevýkonovými súčasťami univerzity pre potreby rozdelenia neúčelovej dotácie
v prospech fakúlt (vnímané ako výkonové zložky), čoho výsledkom je, že fakulty sú v kladných
číslach, rektorát celkovo vychádza so stratou v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A na
základe uvedeného Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. verí, že schválenie tohtoročného
rozpočtu nebude problémom.
Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. predstavila materiál Rozpis dotácie zo ŠR fakultám
a celoškolským pracoviskám SPU v Nitre a tvorba rozpočtu na rok 2018 (príloha č. 5). Uviedla,
že z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) bola univerzite zaslaná
na konci februára 2018 dotačná zmluva vo výške 23 609 962 € v delení podľa jednotlivých
podprogramov na vzdelávanie, vedu a výskum a zabezpečenie študentských domov a jedální.
Rozpis dotácie na rok 2018 obsahuje:
- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov z finančných
prostriedkov podprogramu 07711 (neúčelová),
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dotáciu na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť z finančných prostriedkov
podprogramu 07712 (neúčelová) a
- dotáciu na sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov podprogramu 07715
(účelová).
Východiskom prerozdelenia dotačných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR je dotácia
neúčelového charakteru, účelovú dotáciu je univerzita povinná použiť počas roka v súlade so
stanoveným predmetom určenia.
Neúčelová dotácia sa rozdelila:
- podľa výkonu (fakulty) v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR,
- nevýkonovo (celoškolské pracoviská)
percentuálnym podielom (fakulty: celoškolské pracoviská, 84,10:15,90).
Špecifikovala odpočítateľné položky na celouniverzitné výdavky a upozornila, že navrhovaná
suma 150 000 € vyčlenená na havarijné stavy bola na základe dohody dekanov a vedenia
znížená na sumu 50 000 € v prospech fakúlt. Ďalšími odpočítateľnými položkami na
celouniverzitnej úrovni sú výdavky na udržateľnosť projektov financovaných z prostriedkov
štrukturálnych fondov, výdavky na mesačník Poľnohospodár + propagáciu + výstavy, výdavky
na chod Grantovej agentúry SPU v Nitre, výdavky na chod Transferového centra SPU v Nitre,
výdavky na zavedenie E-governance a GDPR.
V porovnaní s rokom 2017 nastávajú pre rok 2018 v metodike rozpisu finančných prostriedkov
zmeny:
- upravuje sa pomer študentov na učiteľa z 19 na 14 študentov (zmena hodnoty jednotlivých
koeficientov odboru) a
- mení sa váha na prepočítaný počet študentov v dennej forme – tretí stupeň.
Pri vzdelávaní sa ako výkonové ukazovatele zobrali do úvahy:
1. Pri kategórii 610 - MZDY – VALORIZÁCIA
- Osobitne sa vyčleňujú finančné prostriedky (285 720,00 €) na pokrytie vplyvov
valorizácie platov vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2017 na 8 mesiacov roku 2018
(tieto finančné prostriedky tak nevstupujú do výkonového financovania).
- Publikačná činnosť - vzdelávanie - v súlade s Metodikou MŠVVaŠ SR.
- Študenti + absolventi + centrálna administratíva (CA) – v súlade s Metodikou MŠVVaŠ
SR.
2. Pri kategórii 630 – TOVARY A SLUŽBY
- Odvodená dotácia (dotácia na vzdelávaciu činnosť a prevádzku) – v súlade s metodikou
MŠVVaŠ SR.
- Zahraničné granty (vzdelávacie) – finančný podiel v súlade s Metodikou MŠVVaŠ.
(rátajú sa roky 2015 a 2016).
- Osobitné kritériá (mobility, štátna príslušnosť) – postup SPU v Nitre pri zápise do UIS
mobility študenta prichádzajúceho zo zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci
nasledovných medzinárodných vzdelávacích programov (schválené vo Vedení SPU
v Nitre 2. 5. 2017).
Pri vede sa ako výkonové ukazovatele zobrali do úvahy (kategória 600):
- Publikačná činnosť - podľa počtu záznamov v CREPČ za roky 2015 a 2016 v kategórii
AGJ a zvyšok sa rozdeľuje medzi množiny oblastí výskumu – v súlade s Metodikou
MŠVVaŠ SR.
- Výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém (ZG) za roky 2015 a 2016
- v súlade s Metodikou MŠVVaŠ.
- Výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (DG) za roky 2015 a 2016 - v súlade s
Metodikou MŠVVaŠ.
- Výskumné aktivity od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy za roky a od
subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) za 2015 a 2016.
-
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- Doktorandi po dizertačnej skúške – v súlade s Metodikou MŠVVaŠ.
- Akreditácia – podiel v súlade s Metodikou MŠVVaŠ a dohodou dekanov.
Postup rozdelenia neúčelovej dotácie pridelenej podľa výkonov:
Dňa 12. 3. 2018 bol univerzite zaslaný podpísaný Dodatok č. 1 k dotačnej zmluve v celkovej
výške 451 128 € na valorizáciu platov nepedagogických zamestnancov, na vzdelávanie, na
vedu a výskum a na študentské domovy.
Univerzita obdržala aj príspevky na špičkové tímy.
Z neúčelovej dotácie sa vyčlenili finančné prostriedky na:
- celouniverzitné výdavky (ponížené o predpokladané príjmy),
- výdavky na chod AS SPU v Nitre,
- fond rektora (vo výške 0,3%),
- kvestorka konštatovala, že kancelária Horizont 2020 sa v tomto roku nevyčleňovala
samostatne (suma 18 000 €), ale mzdové náklady znášajú celoškolské pracoviská.
Zostávajúca dotácia sa prepočítala na kategóriu 610 mzdy:
- odrátali sa prostriedky na vykrytie mzdových výdavkov CUŠ,
- odrátali sa prostriedky na vykrytie miezd VC ABT,
- zvyšná dotácia sa rozdelila v pomere 84,10 % (fakulty + úprava) : 15,90 % (celoškolské
pracoviská).
Dotácia medzi ostatné súčasti univerzity sa rozdelila rovnakým percentuálnym podielom ako
pri deľbe dotácie v roku 2017. Kvestorka upozornila, že pri rozdelení dotácie v rámci
celoškolských pracovísk došlo ku zmene percentuálneho podielu – zníženie pri Botanickej
záhrade a zvýšenie pri rektorátnych pracoviskách. Dôvodom je, že od 1. 5. 2017 bolo
presunutých 6 pracovníkov Botanickej záhrady pod Útvar investícií a prevádzky, ktorý patrí
pod Rektorát a teda sa alikvótna časť prostriedkov Botanickej záhrady v tomto roku presunula
na Rektorát.
Na záver kvestorka uviedla, že Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2018
je uvedená na stránke MŠVVaŠ SR.
Uvedené vysvetlenie bolo na zasadnutí AS SPU v Nitre podporené grafickým a tabuľkovým
znázornením.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. informovala, že predkladaný materiál bol taktiež
prerokovaný a odporučený Predsedníctvom AS SPU v Nitre na prerokovanie a schválenie v AS
SPU v Nitre. K uvedenému materiálu zasadala dňa 30. 4. 2018 Ekonomická komisia AS SPU
v Nitre, ktorej stanovisko odprezentuje jej predseda, doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. uviedol, že na svojom zasadnutí dňa 30. 4. 2018 sa EK AS SPU
v Nitre zaoberala aj predkladaným materiálom a v diskusii sa riešili nasledovné oblasti:
- metodika, ktorá bola prerokovaná a schválená EK AS SPU v Nitre a vedením SPU v Nitre
na ich spoločnom zasadnutí dňa 13. 2. 2018,
- stanovenie pomeru rozdelenia neúčelovej dotácie medzi výkonové a nevýkonové zložky,
- potreba vypracovania metodiky pre rozdelenie komplexného rozpočtu univerzity
(výkonové nevýkonové zložky, hlavná a podnikateľská činnosť) na rok 2019,
- výpočet údajov v tab. 14 – akreditácia a jej dopady na jednotlivé fakulty SPU v Nitre
(pripomienky EK AS SPU v Nitre už boli zapracované a tabuľka upravená),
- úprava tab. 16 – sumár a valorizácia celková v časti špecifiká a špičkové tímy (pripomienky
EK AS SPU v Nitre už boli zapracované a tabuľka upravená).
Na základe diskusie a stanoviska vedenia SPU v Nitre k jednotlivým problémovým okruhom
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. konštatoval, že EK AS SPU v Nitre odporúča Návrh na
rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na fakulty a celoškolské pracoviská SPU v Nitre na rok 2018
prerokovať a po diskusii schváliť v AS SPU v Nitre.
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Diskusia:
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. upozornil, že na špičkové tímy prišli peniaze zvlášť, aby to
nebolo chápané, že tieto tímy sa budú platiť z prostriedkov fakúlt.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – je potrebné si uvedomiť, aby páni dekani prejednali vo svojich
vedeniach, že sa znovu poskladali tak ako minulý rok a tento rok boli ústretoví pri delení
rozpočtu. Musia zvýšiť výkony tak, ako poznamenal rektor. Pokiaľ fakulty nebudú pracovať so
zvýšenou aktivitou, budú mať o niekoľko rokov problémy.
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. položila dve otázky k tab. 1a – predpokladané príjmy
a výdavky:
1. Čo sa napočítavalo do sumy 150 000 € (fond reprodukcie)?
2. Na aké celouniverzitné aktivity sa plánuje využiť 10 000 € v položke interiérové
vybavenie?
Doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. požiadala o vysvetlenie Ing. Danicu Vraniakovú, vedúcu
Útvaru správy finančných zdrojov, ktorá uvedenú tabuľku vypracovala za svoj útvar.
Ing. Danica Vraniaková reagovala:
Ad. 1 K aktuálnemu dátumu je z uvedených 150 000 € už 120 000 € vyčerpaných a teda suma
zostávajúca do konca roka je iba 30 000 €, čo je skutočne málo. Sú to aktivity, na ktoré
univerzita nedostala prostriedky kapitálového charakteru. Univerzita má obmedzené kapitálové
prostriedky, dostáva ich iba v stanovenej výške na konkrétne investičné akcie. Napr.
v minulosti bola investičná akcia na rekonštrukciu objektov FZKI, na ktorú univerzita obdržala
50 000 €, ale 50 000 € treba dofinancovať, ale keďže kapitálové prostriedky nemáme, musíme
bežné prostriedky transformovať na kapitálové. Ďalších 20 000 € bolo vyčerpaných na
projektovú dokumentáciu na bazén pred aulou, dofinancovanie projektu zo štrukturálnych
fondov vo výške 15 000 €, rekonštrukcia strechy katedry ovocinárstva vo výške 12 000 €,
spolufinancovanie nákupu traktora vo výške 20 000 €.
Ad. 2 Nevie vyšpecifikovať, na aké presne investičné vybavenie sa využijú tieto prostriedky,
ale už je z uvedených 10 000 € čerpaných 3 000 € na interiérové vybavenie Konfuciovej triedy.
Uznesenie AS SPU 3/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje prerozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok
2018 bez pripomienok.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 7:
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. na úvod informovala, že predkladaný materiál bol
taktiež prerokovaný a odporučený Predsedníctvom AS SPU v Nitre na prerokovanie a
schválenie v AS SPU v Nitre.
Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. predložila Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu
stavby a zriadeniu vecného bremena k majetku SPU v Nitre (príloha č. 6). Uviedla, že
univerzita ako spoluvlastník pozemku (parcela registra „E“ zapísaná 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) obdržala od Mesta Nitra žiadosť o súhlas s umiestnením a
realizáciou stavby oporného múra na uvedenom pozemku a o súhlas s uzavretím zmluvy o
zriadení vecného bremena na pozemku. Vybudovanie oporného múra je súčasťou budovania
verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa“, ktorej investorom a stavebníkom je Mesto Nitra.
Uvedený pozemok sa nachádza pod Univerzitným mostom a zasahuje breh rieky Nitra (v
zmysle priloženého nákresu), pričom, keďže sa jedná o parcelu registra „E“, nie je umiestnenie
podielu univerzity presne určiteľné. Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková ešte upresnila, že ide
o oporný múr, ktorý bude vybudovaný namiesto súčasného.
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Uznesenie AS SPU 4/24/18:
AS 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 Mestom Nitra
k časti nehnuteľnosti – pozemku, parcele 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 väčšinou hlasov schválené (za 25, proti 0, zdržal sa 1).
K bodu 8:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. skonštatoval, že jeho vystúpenie bude krátke a nebude
veľmi o faktoch a argumentoch. Bude sa venovať len najaktuálnejšiemu v tom, že po
štvorročnom úsilí sa univerzite asi 2 dni dozadu podarilo v sídle Hanbanu v Pekingu prevziať
za účasti predstaviteľa Hanbanu poverenie oficiálne zastupovať Konfuciov inštitút na pôde SPU
v Nitre otvorením Konfuciovej triedy. Od roku 2014 univerzita začala s výučbou čínskeho
jazyka prostredníctvom Katedry jazykov FEM a lektorov, ktorých nám poskytuje Tianjinská
univezita. V roku 2016 univerzita podala prihlášku na vytvorenie Konfuciovej triedy, z dôvodu,
že Konfuciova trieda je financovaná a každoročne dostáva dotáciu z Hanbanu. Kontrakt, ktorý
podpísal je zhruba na 30 000 USD, ktoré by sa mali použiť na vybudovanie tejto triedy
z pohľadu audiovizuálnych a iných podmienok tak, aby tam prebiehala dobre riadená výučba
tohto jazyka a aby sa financovali letné školy. Už asi tretí alebo štvrtý rok ako SPU v Nitre začala
s výučbou, organizuje pre študentov letnú školu do Číny, no a tento rok, samozrejme, je
pripravený ďalší ročník. Študenti sa zúčastnia nielen výučby, ale aj budú mať možnosť
zoznámiť sa s čínskou kultúrou a spoločensko-ekonomickými špecifikami tohto svetového
lídra v mnohých oblastiach. Dňa 21. 5. 2018 bude slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na
pôde univerzity za účasti čínskeho veľvyslanca a asi 40 pozvaných hostí. Na Slovensku sme
druhá univerzita, po STU v Bratislave, ktorá sa týmto môže pýšiť a teoreticky sme v roku 2016
po podaní prihlášky pre tento rok 2018 boli vybraní ako jediná univerzita v Európe, ktorá bola
schválená ako nositeľ Konfuciovej triedy. Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. poďakoval AS SPU v Nitre za to, že na tomto zasadnutí
dospeli k schváleniu tak dôležitých dokumentov ako je Výročná správa o činnosti SPU v Nitre
za rok 2017 („je to náš obraz“), Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 („je to
obraz o dobrej, zdravej ekonomike“). Členovia AS SPU v Nitre v predchádzajúcom AS SPU
v Nitre si iste pamätajú, že po svojom nástupe do funkcie dal sľub, že do konca jeho mandátu
sa veľký schodok v hospodárskom výsledku, ktorý bol na univerzite cez 1 mil. €, podarí
prostredníctvom každoročných kladných hospodárskych výsledkov eliminovať. Je to zásluha
celého rektorátu, všetkých pracovníkov, ktorí mali možnosť do tohto zasahovať a samozrejme
aj všetkých ostatných súčastí, ako sú fakulty. Racionálne sa plnili tie opatrenia, ktoré sa
každoročné pri prijímaní správy o hospodárení schvaľovali a racionálne rozhodnutia boli vždy
podporené stanoviskom AS SPU v Nitre. Veľmi si to váži, ako aj všetky odborné diskusie, ktoré
sa k jednotlivým materiálom vždy viedli. Váži si aj konštruktívnu kritiku zo strany členov AS
SPU v Nitre a dovolí si tvrdiť, že brožúrka, ktorá bola členom AS SPU v Nitre, členom
Vedeckej rady SPU v Nitre a členom Správnej rady SPU v Nitre venovaná, dokumentuje
výsledky, ktoré sa dosiahli v jednotlivých oblastiach univerzity (vzdelávanie a akreditácia, veda
a dosiahnuté postavenie našej univerzity zaradenej do skupiny najlepších výskumných
univerzít na Slovensku, medzinárodná akceptácia, internacionalizácia a rozvíjanie vnútornej
infraštruktúry). Všetko sú to výsledky, ktoré si nevie predstaviť bez toho, že by sa o nich
spoločne nehovorilo, že by sa o nich spoločne nerokovalo. Vždy sa počas celého svojho
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pôsobenia snažil všetkých aktívne „vtiahnuť“ do riešenia problémov. Nikdy nechcel veci riešiť
sám a vždy sa snažil, aby AS SPU v Nitre vyjadril svoj názor a podporil ho. Poďakoval za
podporu vo väčšine prípadov a skonštatoval, že dosiahnuté výsledky sú hodnotné, pretože
domáci i medzinárodný imidž SPU v Nitre je akceptovateľný a veľmi dobrý.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. ešte raz poďakoval členom AS SPU v Nitre, vyjadril
podporu pre úspešné ukončenie ich pôsobenia v AS SPU v Nitre a tým, ktorí sa budú znovu
uchádzať o pôsobenie v AS SPU v Nitre, poprial úspech. Taktiež poprial veľa úspechov
novému vedeniu, aby pokračovali v kontinuite dobrých výsledkov.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. poďakovala v mene všetkých členov AS SPU v Nitre
Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za korektnú a konštruktívnu spoluprácu, ktorú si
veľmi vážia. Taktiež si AS SPU v Nitre váži dosiahnutý rozvoj SPU v Nitre a členovia želajú
ďalšiemu vedeniu, aby malo dobrú komunikáciu s AS SPU v Nitre.
Ing. Kristína Candráková poďakovala v mene študentov Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi,
PhD., ale aj prorektorom za spoluprácu a ústretovosť.
K bodu 9:
Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. poďakovala za umožnenie rokovania Predsedníctva
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dňa 10. 5. 2018 na pôde našej
univerzity, ktorého sa zúčastnil aj predseda NSK a primátor mesta Nitra, na ktorom sa rokovalo
o rôznych problémoch školstva.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. informovala, že v tomto semestri ešte AS SPU
v Nitre bude zasadať, nakoľko je potrebné ešte vyhlásiť voľby do AS SPU v Nitre na nové
funkčné obdobie a na jeseň je plánované zasadnutie AS SPU v Nitre, ktoré bude pravdepodobne
spojené s výjazdom. Termíny budú upresnené.
K bodu 10:
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie AS SPU v Nitre.
Zapísala: Ing. Elena Hudáková

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

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

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
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Prílohy:
1. Výročná správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2017
2. Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj pri SPU v Nitre konaného dňa 9. 5. 2018
3. Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017
4. Zápis zo zasadnutia EK AS SPU v Nitre, konaného dňa 30.4.2018
5. Rozpis dotácie zo ŠR fakultám a celoškolským pracoviskám SPU v Nitre a tvorba rozpočtu
na rok 2018
6. Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu stavby a zriadeniu vecného bremena k majetku
SPU v Nitre
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Uznesenie AS SPU 1/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2017 bez
pripomienok.
Uznesenie AS SPU 2/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2017 bez
pripomienok.
Uznesenie AS SPU 3/24/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje prerozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok
2018 bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 4/24/18:
AS 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 Mestom Nitra
k časti nehnuteľnosti – pozemku, parcele 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“.
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