Zápisnica 3
z riadneho zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 12. 12. 2018,
Kongresové centrum ŠD A. Bernoláka
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (28 členov AS SPU v Nitre)
Bc. Marek Banič, Ing. Dominika Čeryová, Ing. Vladimír Kišš,
Ing. Martin Manina, prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvorila predsedníčka AS SPU v Nitre, doc. Ing. Jana Lendelová,
PhD., ktorá privítala prítomných členov senátu, hostí a menovite pani rektorku SPU v Nitre,
doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD, prorektorov a dekanov fakúlt, ako i doc. Hlaváčovú –
predsedkyňu Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri
SPU v Nitre a všetkých ostatných prítomných. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomných
piatich členov a po hlasovaní konštatovala, že ospravedlnenie bolo jednomyseľne schválené
a AS SPU v Nitre je uznášaniaschopný.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 14. 11. 2018
4. Prerokovanie a schválenie Organizačného poriadku SPU v Nitre
5. Tajná voľba – schválenie návrhov na prorektorov SPU v Nitre
6. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku
SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schválenie Žiadosti o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena
v prospech tretej osoby k majetku SPU v Nitre
8. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
9. Rôzne
- Informácia o rokovaní RVŠ SR
10. Záver
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za skrutátorov Ing. Martu Paulu Bendelovú, Ing.
Ivanu Lichnerovú a Ing. Filipa Tirpáka.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Marta Paulu Bendelovú, Ing. Ivanu
Lichnerovú, Ing. Filipa Tirpáka za skrutátorov.
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Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice doc. Ing. Zuzanu
Kapsdorferovú, PhD. a doc. Ing. Luciu Tátošovú, PhD.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Ing. Zuzanu
Kapsdorferovú, PhD. a doc. Ing. Luciu Tátošovú, PhD.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za členov volebnej komisie pre tajné voľby Ing.
Máriu Holovičovú, doc. Mgr. Ing. Danku Moravčíkovú, PhD. a Ing. Juraja Tulíka, PhD.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za členov volebnej komisie pre tajné voľby doc.
Mgr. Ing. Danku Moravčíkovú, PhD., Ing. Máriu Holovičovú a Ing. Juraja Tulíka, PhD.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 14.11.2018 vykonala
Mgr. Mária Urbanová, tajomníčka AS SPU v Nitre, ktorá pripomenula schválené uznesenia a
konštatovala, že všetky uznesenia mali organizačný charakter a nevyplynula z nich žiadna
úloha.
K bodu 4:
Organizačný poriadok SPU v Nitre (príloha č. 1) predložila rektorka SPU v Nitre - doc. Ing.
Klaudia Halászová, PhD. Na úvod uviedla, že predloženému Organizačnému poriadku SPU
v Nitre predchádzali stretnutia a diskusie na celoškolských pracoviskách a na jednotlivých
útvaroch rektorátu. Každá časť bola diskutovaná v zmysle vo vzťahu k práci a k výkonom
práce. Celá štruktúra je nastavená aj v zmysle deklarovania zmien a plánov v nadchádzajúcom
období, a to naplniť poslanie univerzity v jednotlivých okruhoch. Ďalej konštatovala, že je tu
novela vysokoškolského zákona, nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania, ktorý predurčuje určité parametre, ktoré je potrebné na univerzite naplniť.
V rámci štruktúry došlo k zlúčeniu niektorých kancelárií, pretože napr. pri tvorbe veľkých
projektov by niektoré kancelárie mali pracovať spoločne. Táto štruktúra je výsledkom práce
za necelého polroka. Zdôraznila, že nejde o materiál od stola, ale o analýzu, čo ktorý útvar
zabezpečuje a čo je jeho náplň práce. Niektoré procesy sú už nastavené, ďalšie treba nastaviť
tak, aby sa univerzita posunula v jednotlivých krokoch ďalej. Prorektori boli definovaní aj
podľa programových téz. Zmeny, ktoré boli identifikované počas rokovania LK AS SPU
v Nitre i na Predsedníctve AS SPU v Nitre, boli zapracované, bola vypracovaná nová schéma,
ktorá je logickejšia. Doriešili sa vedúci zamestnanci v zmysle, aby manažment bol nastavený
na to isté obdobie ako rektor. Je to najčistejší spôsob, aby procesy riadenia fungovali.
Veľakrát v minulosti na zasadnutí AS SPU v Nitre zaznela požiadavka na systemizáciu
pracovných miest a práve systemizácia je priamo naviazaná na organizačnú štruktúru.
Systemizácia pracovných miest bude nastavená podľa jednotlivých pracovísk a to podľa toho,
koľko ľudí na daný typ práce je potrebných. Máme nový zákon o kvalite, máme kanceláriu
zabezpečenia kvality, kde sú 2 zamestnankyne a veľa práce, veľa samohodnotiacich správ,
príprava na novú sústavu nových odborov. Vzniká akreditačná agentúra, do ktorej má každá
univerzita nominovať do 15. januára 2019 svojho zástupcu. Organizačný poriadok je tvorený
v spolupráci s JUDr. Helenou Hromádkovou, PhD., nadväzuje na pracovné vzťahy, a všetko,
čo sa týka legislatívy pracovných konaní.
Diskusia:
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. predniesla stanovisko LK AS SPU v Nitre. Predložené
návrhy a pripomienky boli zapracované. LK AS SPU v Nitre odporúča AS SPU v Nitre
schváliť Organizačný poriadok, ktorý bol predložený 6. 12. 2018 (príloha č. 2 a príloha č. 3).
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prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. uviedol, že „vnútorné predpisy“ sú dané zákonom a sú
presne definované a preto navrhol, aby sa vnútorné predpisy zosúladili v organizačnom
poriadku, nakoľko v Organizačnom poriadku sú zadefinované vnútorné akty riadenia, ktoré
obsahujú aj vnútorné predpisy.
Reagovala JUDr. Helena Hromádková, PhD., ktorá vymenovala zo Štatútu vnútorné predpisy
a upozornila, že existujú aj ďalšie vnútorné akty riadenia upravené Organizačným poriadkom.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. upresnil, aby sa v Organizačnom poriadku neuvádzalo, že
kancelárie si vytvárajú vnútorné predpisy.
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. si osvojila pripomienku prof. Ing. Ľubomíra Gurčíka, CSc.
Navrhla nahradiť vnútorné predpisy slovným spojením vnútorné akty riadenia. Jej návrh
podporila aj doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Uznesenie AS SPU 1/3/18:
AS SPU v Nitre navrhuje zameniť vnútorné predpisy za vnútorné akty riadenia vo
všetkých článkoch okrem definovaných článkov v zmysle § 15 nového vysokoškolského
zákona.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 1
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre.
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. v súvislosti s prílohami 1 a 2 sa spýtala, že pod kvestorom
zmizli fakulty a celoškolské pracoviská, ktoré boli znázornené čiarkovane v zmysle
nepriameho riadenia.
Mgr. Mária Urbanová reagovala, že by bolo mätúce, keby v jednej schéme bolo napr.
celoškolské pracovisko pod prorektorom a súčasne aj pod kvestorom. Schéma je o priamom
riadení a nikto nepochybuje o tom, že kvestorka ekonomicky zastrešuje celú univerzitu.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. dala hlasovať o novej schéme, ktorá by nahradila prílohu č. 1
a č. 2.
Uznesenie AS SPU 2/3/18
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje novú schému, ktorá tvorí prílohu č. 1
Organizačného poriadku SPU v Nitre a nahrádza pôvodné prílohy č. 1 a č. 2. Pôvodná
príloha č. 3 bude premenovaná na prílohu č. 2.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. uviedla, že zmena príloh si vyžaduje aj úpravu čl. 6 a dala
hlasovať o zmene ako celku, kde došlo len prečíslovaniu príloh.
Uznesenie AS SPU 3/3/18
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje úpravu čl. 6 bod 6 a čl. 6 bod 7 Organizačného
poriadku SPU v Nitre v nadväznosti na schválenie novej prílohy č. 1.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. poďakovala za zmenu, ktorá sa uskutočnila, ocenila, že sa
vytvárajú aj nové štruktúry v rámci rektorátu. Je to živý materiál a čas ukáže, či to bola
správna voľba, alebo bude nutné to ešte meniť. Je určite ťažké hneď nastaviť správnu
štruktúru. V budúcnosti očakáva vyriešenie jazykového vzdelávania zamestnancov
a študentov v rámci nejakého Ústavu vzdelávania jazykov alebo Univerzitného ústavu
jazykov.
Rektorka sa stotožnila s touto požiadavkou a dokonca už komunikovala aj s dekankou FEM
o kapacitách Katedry jazykov, prípadne aj o externom riešení.
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. poďakovala za zapracovanie všetkých pripomienok
a požiadala o zjednotenie skratky, a to buď „SPU v Nitre“ alebo „SPU“.
Uznesenie AS SPU 4/3/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Organizačný poriadok SPU v Nitre s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 5:
Tajná voľba – schválenie návrhov na prorektorov SPU v Nitre
Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., predložila návrh na vymenovanie
za prorektorov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na obdobie rokov 2018-2022
(príloha č. 4), v ktorom boli navrhnutí:
1. prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. – prorektor pre vedu a výskum
2. doc. Ing. Milan Šimko, PhD. – prorektor pre vzdelávanie
3. doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor pre investičný rozvoj
4. doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. – prorektor pre strategický rozvoj
5. Ing. Ivan Takáč, PhD. – prorektor pre komunikáciu a prax
Nasledovali tajné voľby.
Výsledky tajnej voľby:
počet vydaných volebných lístkov:
28
počet odovzdaných volebných lístkov:
28
počet platných volebných lístkov:
28
počet neplatných volebných lístkov:
0
počet hlasov za:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. – prorektor pre vedu a výskum
doc. Ing. Milan Šimko, PhD. – prorektor pre vzdelávanie
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor pre investičný rozvoj
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. – prorektor pre strategický rozvoj
Ing. Ivan Takáč, PhD. – prorektor pre komunikáciu a prax

27
26
26
25
26

Uznesenie AS SPU 5/3/18:
AS SPU v Nitre nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov schvaľuje prof. Ing.
Zdenka Tkáča, PhD. za prorektora pre vedu a výskum, doc. Ing. Milana Šimka, PhD. za
prorektora pre vzdelávanie, doc. RNDr. Ing. Tomáša Tótha, PhD. za prorektora pre
investičný rozvoj, doc. Ing. Drahoslava Lančariča, PhD. za prorektora pre strategický
rozvoj a Ing. Ivana Takáča, PhD. za prorektora pre komunikáciu a prax.
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(príloha č. 5 – obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu rektorky SPU v Nitre na
vymenovanie prorektorov SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022)
K bodu 6:
Žiadosť o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku SPU v Nitre
Materiál (príloha č. 6) predložila rektorka SPU v Nitre. Podrobnejšiu informáciu uviedol
prorektor pre investičný rozvoj doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., ktorý konštatoval, že SPU
v Nitre je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce
Oponice a ide o stavbu – včelín, ktorý SPU v Nitre nadobudla v roku 1980. Je postavená na
pozemku, ktorého vlastníkom nie je SPU v Nitre. Ide o drevostavbu v zlom technickom stave,
ktorá je stará, schátraná, dlhodobo nevyužívaná a vyžadovala by kompletnú rekonštrukciu.
Z dôvodu nadbytočnosti bola uvedená nehnuteľnosť predmetom rokovania Vedenia SPU
v Nitre konanom dňa 15.10.2018, ktoré z dôvodu, že žiadna z fakúlt, resp. celoškolských
pracovísk neprejavili záujem o jej užívanie, odporučilo dať vypracovať znalecký posudok
a následne obchodnou verejnou súťažou stavbu – včelín predať. Znalecký posudok bol
vypracovaný Ing. Petrom Martiškom, znalcom v odbore stavebníctvo za účelom prevodu
a prechodu vlastníctva medzi fyzickými a právnickými osobami bola stanovená všeobecná
hodnota nehnuteľnosti vo výške 3 820,00 Eur. Stavba už neslúži a ani v budúcnosti nebude
slúžiť verejnoprávnej inštitúcii na plnenie jej základných úloh ani na plnenie jej iných úloh.
Z dôvodu hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom univerzity, vedenie žiada
Akademický senát SPU v Nitre udeliť súhlas k predaju uvedenej stavby.
Stanovisko Komisie pre rozvoj SPU v Nitre odprezentoval jej predseda, doc. Ing. Ľuboš
Moravčík, PhD. Potvrdil, že ide o schátraný objekt, ktorý je položený na pozemku iného
majiteľa, a preto komisia odporučila súhlas k odpredaju.
Rovnaké stanovisko zaujala aj Legislatívna komisia AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 6/3/2018:
AS SPU v Nitre v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) udeľuje
SPU v Nitre predchádzajúci písomný súhlas na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci
nachádzajúcej sa v obci Oponice, okres Topoľčany, katastrálne územie Oponice
zapísanej na liste vlastníctva č. 195 ako stavba súpisné číslo 375 (ďalej len Stavba),
postavená na parcele registra „C“ č. 836, ktorá nie je vo vlastníctve SPU v Nitre, a to
podľa § 5 ods. 1 Zákona na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, minimálne za primeranú cenu zistenú na základe znaleckého
posudku č. č. 208/2018 zo dňa 08. 11. 2018, ktorý vypracoval Ing. Peter Martiška, znalec
v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiadny záujemca kúpnu
cenu vo výške primeranej ceny, AS SPU v Nitre súhlasí, aby SPU v Nitre ďalej
postupovala podľa § 5 ods. 2 Zákona.
Ak žiadny záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súťaži podľa § 5 ods. 2 Zákona
kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 60%, AS SPU v Nitre súhlasí,
aby SPU v Nitre ďalej postupovala podľa § 5 ods. 4 Zákona.
Ak sa nepodarí previesť vlastnícke právo k Stavbe postupom podľa § 5 ods. 2 alebo 4
Zákona, AS SPU v Nitre súhlasí, aby SPU v Nitre ďalej postupovala podľa § 5 ods. 5
Zákona.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
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Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 7:
Žiadosť o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena v prospech tretej osoby k majetku
SPU v Nitre
Materiál (príloha č. 7) predložila rektorka SPU v Nitre a prezentoval ho prorektor pre
investičný rozvoj doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. Uviedol, že SPU v Nitre bol dňa
18.10.2018 doručený návrh zmluvy o zriadení vecného v prospech tretej osoby. Podľa zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov sa vyžadujú pred
uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena predchádzajúce písomné súhlasy
Akademického senátu SPU v Nitre a Správnej rady SPU v Nitre. Ide o bytový dom na
Tulipánovej ulici. Vydaniu územného rozhodnutia stavby o umiestnení stavby (novostavby)
predchádzal súhlas SPU v Nitre zo dňa 26. 3. 2018. Investor a stavebník sa zaviazal
oprávnenému, t.j. Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečiť práva zodpovedajúce vecným
bremenám k časti zaťaženej nehnuteľnosti. V súvislosti s umiestnením stavebného objektu
„SO-204.1 NN - podzemné káblové vedenie“ žiada Boris Hinca SPU v Nitre o súhlas s
umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na uvedenom pozemku a súhlas s uzavretím
zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná
a.s.
Stanovisko Komisie pre rozvoj SPU v Nitre predniesol jej predseda, doc. Ing. Ľuboš
Moravčík, PhD. Upozornil, že v budúcnosti v prípade takýchto vecných bremien, v ktorých
ide realizáciu stavby pod zemou, kde dôjde k narušeniu tej našej časti spevneného povrchu, je
potrebné zmluvne dohodnúť spätný zásyp a zhutnenie povrchu, aby nedošlo k jeho
následnému znehodnoteniu.
Doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. za LK AS SPU v Nitre odporučila udeliť súhlas so zriadením
vecného bremena v prospech tretej osoby.
Uznesenie AS SPU 7/3/2018:
AS SPU v Nitre súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „SO-204.1 NN - podzemné
káblové vedenie“ a s uzavretím Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej
osoby medzi SPU v Nitre a Borisom Hincom v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. k časti nehnuteľnosti – pozemok parc.č. 484/5 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1983m² vedený v registri C na liste vlastníctva č. 2478 pre katastrálne územie
Nitra, obec Nitra v rozsahu podľa GP č. 69/2018 zo dňa 16.6.2018, overený Okresným
úradom v Nitre dňa 20.6.2018 pod číslom 1416/2018.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 8:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. informovala:
- o rektorskej konferencii, ktorej sa zúčastnila aj ministerka MŠVVaŠ SR: Jednou z tém bolo
zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry, do ktorej univerzita bude nominovať
kandidátov, ktorí sú presne zadefinovaní v zákone. Diskutovalo sa o metodike delenia
dotačných prostriedkov. Riešil sa problém, že odbor ekonomika a manažment sa rozbil do
piatich odborov, ale toto sa podarilo zvrátiť. Naša univerzita by mala ísť do študijných
odborov
biológie,
biotechnológie,
potravinárstvo,
strojárstvo,
ekologické
a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a ekonomika a manažment.
Do každého odboru bude nominovaný 1 člen za univerzitu s tým, že bude koordinovať
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činnosť, nebude to jeho vlastná práca, pretože nejde o jednostranný opis. Diskutovalo sa aj
o plagiátorstve, rozoberal sa návrh zákona. Bola rozprava aj k štrukturálnym fondom.
- V súčasnosti univerzita pripravuje 9 projektov, 1 SPU v Nitre ako žiadateľ a 8 v
spolupartnerstve a boli podané 3 projekty na refundáciu miezd. Je nutné porozmýšľať
o nových témach, ktoré by sme v rámci či už výskumného centra alebo fakúlt vedeli
posunúť až do projektového zámeru.
- Čo sa týka metodiky rozpočtu univerzita má – 500 000 € v rozpise dotácie. Máme úbytok
na študentoch, klesli zahraničné projekty, klesli publikácie, kde MŠVVaŠ SR znížilo
koeficienty na publikácie v D kategórii, v ktorej je naša univerzita veľmi silná. Znamená to
vylúčenie publikácií registrovaných v databáze Scopus. Je nutné aj s dekanmi
identifikovať, kde máme slabé miesta v publikovaní. Niektoré univerzity majú veľmi silnú
podnikateľskú činnosť, je nutné analyzovať, aby nám ľudia nepodnikali mimo univerzity.
Je nutné vytvoriť k tomu primerané podmienky.
- Na rekonštrukciu študentských domovov máme v roku 2018 pridelených 600 000 €,
v tomto roku sa čerpá 460 000 €.
- CUŠ - bazén je v katastrofálnom stave, je nevyhnutná kompletná rekonštrukcia od areálu
až po celý C blok. Je tam obrovský potenciál, len ho treba vedieť využiť.
- Univerzita má identifikované všetky pozemky, ktoré máme pod zmluvou. Je nutné doriešiť
ešte cca 170 ha v školskom podniku. Bola realizovaná inventarizácia vzorkovníc, na ktoré
dostávame 560 000 € ročne, len je nutné spraviť novú metodiku čerpania po fakultách.
- INPEK – prebehli ďalšie konzultácie s našimi právnymi zástupcami, hladáme ďaľšie kroky
pre riešenie tohto súdneho sporu. Je to veľmi zložité.
- SlPK – firma Eurobuilding požiadala o prerušenie stavebných prác. Vznikajú nové
požiadavky na nové dodatky. Vzniknutá situácia sa nezvláda iba s pracovníkmi Útvaru
investícií. Hľadajú sa riešenia, aby boli čo najvýhodnejšie pre univerzitu.
Mgr. Mária Urbanová konštatovala, že bola spomínaná len SlPK a aké plány sú s archívom,
ktorý mal tiež byť v novej budove.
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. reagovala, že v aktuálnej budove SlPK využívame len 1/3
budovy, ostatné priestory sú neskolaudované a v zlom stave. Preto sa uvažuje nad
presťahovaním celej knižnice do novej budovy, archív by sa riešil novou menšou budovou
a potom by sa riešilo, čo s celou budovou na kruhovom objazde.
K bodu 9:
Doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. informoval o odpredaji pozemku na Kalvárii (príloha č.
8) s rozlohou 4 m2, na ktorý nie je nutný súhlas AS SPU v Nitre, ide len o informáciu v rámci
transparentnosti pri narábaní s majetkom univerzity.
Uznesenie AS SPU 8/3/2018:
AS SPU v Nitre v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) berie na vedomie
informáciu rektorky o predaji nepotrebnej nehnuteľnej veci nachádzajúcej sa v meste
Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Nitra zapísanej na liste vlastníctva č. 2478 ako
parcela registra „C“ č. 3694 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4m², a to podľa § 5
ods. 1 Zákona na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, minimálne za primeranú cenu zistenú na základe znaleckého posudku č. č.
209/2018 zo dňa 08.11.2018, ktorý vypracoval Ing. Peter Martiška, znalec v odbore
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
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Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiadny záujemca kúpnu
cenu vo výške primeranej ceny, AS SPU v Nitre berie na vedomie informáciu, že SPU
v Nitre bude ďalej postupovať podľa:
- § 5 ods. 2 Zákona
- §5 ods. 4 Zákona.
- § 5 ods. 5 Zákona,
a to v zostupnom poradí.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 28 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. informovala o zasadnutí RVŠ SR, ktoré sa konalo
v Trenčíne v dňoch 10. 12. – 11. 12. 2018. Diskutovalo sa o tvorbe metodiky delenia štátnej
dotácie, o zákone o odoberaní titulov, kde odznelo mnoho právnych, ale aj iných názorov.
RVŠ podporuje legislatívnu možnosť odobrať neoprávnene získané tituly, ale nie na základe
predloženej právnej úpravy, ktorá je málo efektívna a v niektorých prípadoch ťažko
vykonateľná. RVŠ podporuje zapracovanie opatrení aj do vnútorného systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania jednotlivých VŠ.
K SAA uviedla, že RVŠ navrhla po jednom členovi do výberových komisií pre výberové
konanie na obsadenie funkcii predsedu výkonnej rady , člena odvolacej komisie a kontrolóra
SAA pre vysoké školstvo. RVŠ navrhla za člena týchto výberových komisií svojho predsedu
doc. RNDr. Martina Putalu, PhD.
K návrhu metodiky rozpisu dotácií bolo deklarované, že suma vyčlenená v rámci kapitoly
MŠVVaŠ SR pre verejné VŠ na rok 2019 predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality
vysokoškolského vzdelávania a vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre potrebnú reformu
vysokého školstva. RVŠ naďalej trvá na požiadavke medziročného navyšovania štátnej
dotácie pre VŠ vo výške 60 miliónov EUR bez valorizácie.
RVŠ žiada o systémové prehodnotenie všetkých koeficientov odborov a dovtedy ponechať
KO podľa predchádzajúcej metodiky.
RVŠ navrhuje navýšenie prostriedkov pre VEGA o ďalších 1 mil. € tak, aby percentuálny
nárast kopíroval nárast rozpočtu oproti minulému roku pre KEGA.
K bodu 10:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. poďakovala všetkým členom AS SPU v Nitre za odvedenú
prácu, za pozornosť a pomoc pri riešení úloh. Najbližšie zasadnutie AS SPU v Nitre sa
uskutoční v zimnom období roku 2019, upresníme po zosúladení novoročných termínov.
Zapísala: Mgr. Mária Urbanová
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre
Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
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Prílohy:
1. Organizačný poriadok SPU v Nitre
2. Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre zo dňa
03.12.2018
3. Zápisnica č. 4/2018 z hlasovania per rollam Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre zo dňa
12.12.2018
4. Návrh na schválenie prorektorov SPU v Nitre + charakteristiky
5. Obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu rektorky SPU v Nitre na
vymenovanie prorektorov SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022
6. Žiadosť o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku SPU v Nitre – stavba – včelín
v Oponiciach
7. Žiadosť o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena v prospech tretej osoby k
majetku SPU v Nitre
8. Informácia o predaji nepotrebného majetku SPU v Nitre – pozemok – zastavané plochy a
nádvorie Nitra – Kalvária
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Sumarizácia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 12.12.2018
Uznesenie AS SPU 1/3/18:
AS SPU v Nitre navrhuje zameniť vnútorné predpisy za vnútorné akty riadenia vo
všetkých článkoch okrem definovaných článkov v zmysle § 15 nového vysokoškolského
zákona.
Uznesenie AS SPU 2/3/18
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje novú schému, ktorá tvorí prílohu č. 1
Organizačného poriadku SPU v Nitre a nahrádza pôvodné prílohy č. 1 a č. 2. Pôvodná
príloha č. 3 bude premenovaná na prílohu č. 2.
Uznesenie AS SPU 3/3/18
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje úpravu čl. 6 bod 6 a čl. 6 bod 7 Organizačného
poriadku SPU v Nitre v nadväznosti na schválenie novej prílohy č. 1.
Výsledok hlasovania: Za: 28 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie AS SPU 4/3/18:
AS SPU v Nitre schvaľuje Organizačný poriadok SPU v Nitre s pripomienkami.
Uznesenie AS SPU 5/3/18:
AS SPU v Nitre nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov schvaľuje prof. Ing.
Zdenka Tkáča, PhD. za prorektora pre vedu a výskum, doc. Ing. Milana Šimka, PhD. za
prorektora pre vzdelávanie, doc. RNDr. Ing. Tomáša Tótha, PhD. za prorektora pre
investičný rozvoj, doc. Ing. Drahoslava Lančariča, PhD. za prorektora pre strategický
rozvoj a Ing. Ivana Takáča, PhD. za prorektora pre komunikáciu a prax.
Uznesenie AS SPU 6/3/2018:
AS SPU v Nitre v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) udeľuje
SPU v Nitre predchádzajúci písomný súhlas na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci
nachádzajúcej sa v obci Oponice, okres Topoľčany, katastrálne územie Oponice
zapísanej na liste vlastníctva č. 195 ako stavba súpisné číslo 375 (ďalej len Stavba),
postavená na parcele registra „C“ č. 836, ktorá nie je vo vlastníctve SPU v Nitre, a to
podľa § 5 ods. 1 Zákona na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, minimálne za primeranú cenu zistenú na základe znaleckého
posudku č. č. 208/2018 zo dňa 08. 11. 2018, ktorý vypracoval Ing. Peter Martiška, znalec
v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiadny záujemca kúpnu
cenu vo výške primeranej ceny, AS SPU v Nitre súhlasí, aby SPU v Nitre ďalej
postupovala podľa § 5 ods. 2 Zákona.
Ak žiadny záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súťaži podľa § 5 ods. 2 Zákona
kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 60%, AS SPU v Nitre súhlasí,
aby SPU v Nitre ďalej postupovala podľa § 5 ods. 4 Zákona.
Ak sa nepodarí previesť vlastnícke právo k Stavbe postupom podľa § 5 ods. 2 alebo 4
Zákona, AS SPU v Nitre súhlasí, aby SPU v Nitre ďalej postupovala podľa § 5 ods. 5
Zákona.
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Uznesenie AS SPU 7/3/2018:
AS SPU v Nitre súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „SO-204.1 NN - podzemné
káblové vedenie“ a s uzavretím Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej
osoby medzi SPU v Nitre a Borisom Hincom v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. k časti nehnuteľnosti – pozemok parc.č. 484/5 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1983m² vedený v registri C na liste vlastníctva č. 2478 pre katastrálne územie
Nitra, obec Nitra v rozsahu podľa GP č. 69/2018 zo dňa 16.6.2018, overený Okresným
úradom v Nitre dňa 20.6.2018 pod číslom 1416/2018.
Uznesenie AS SPU 8/3/2018:
AS SPU v Nitre v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) berie na vedomie
informáciu rektorky o predaji nepotrebnej nehnuteľnej veci nachádzajúcej sa v meste
Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Nitra zapísanej na liste vlastníctva č. 2478 ako
parcela registra „C“ č. 3694 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4m², a to podľa § 5
ods. 1 Zákona na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, minimálne za primeranú cenu zistenú na základe znaleckého posudku č. č.
209/2018 zo dňa 08.11.2018, ktorý vypracoval Ing. Peter Martiška, znalec v odbore
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiadny záujemca kúpnu
cenu vo výške primeranej ceny, AS SPU v Nitre berie na vedomie informáciu, že SPU
v Nitre bude ďalej postupovať podľa:
- § 5 ods. 2 Zákona
- §5 ods. 4 Zákona.
- § 5 ods. 5 Zákona,
a to v zostupnom poradí.
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