Zápisnica 4
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 27. 03. 2019,
Kongresové centrum ŠD A. Bernoláka
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (27 členov AS SPU v Nitre)
Bc. Marek Banič, Ing. Dominika Čeryová, Ing. Ivana Lichnerová, Ing.
Martin Manina, Ing. Filip Tirpák, doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
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, dekanov fakúlt a predsedkyňu OZ PŠaV pri
SPU v Nitre. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomných 6 členov a po hlasovaní
konštatovala, že ospravedlnenie bolo jednomyseľne schválené a AS SPU v Nitre je
uznášaniaschopný.
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu nových členiek AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 12. 12. 2018
5. Prerokovanie a schvaľovanie rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok
2019
6. Prerokovanie a schvaľovanie rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2018
7. Prerokovanie a schvaľovanie prerozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových stupníc
platových taríf na rok 2019
8. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu SPU v Nitre
9. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FBP SPU v Nitre
10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
11. Verejná voľba členov Legislatívnej komisie za FAPZ SPU v Nitre a FEM SPU v Nitre a
člena Ekonomickej komisie za FAPZ SPU v Nitre
12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu systemizácie pracovných miest FBP, TF a FAPZ
SPU v Nitre na rok 2019
13. Tajná voľba – schvaľovanie návrhov na členov Správnej rady SPU v Nitre
14. Informácia rektorky o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre
rektorke SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD.
15. Rôzne
16. Záver
AS SPU v Nitre schvaľuje program riadneho zasadnutia AS SPU v Nitre podľa
plánovaných bodov programu v zmysle pozvánky.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
1

K bodu 2:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. uviedla, že AS SPU v Nitre obdržal oznámenie dvoch členov
AS SPU v Nitre, doc. Ing. Radovana Kasardu, PhD. - FAPZ a doc. Ing. Zuzany
Kapsdorferovej, PhD. - FEM o ich nástupe do novej funkcie prodekana, čo je v zmysle § 26,
ods. 3 zákona o vysokých školách funkcia nezlučiteľná s členstvom v AS SPU v Nitre. Doc.
Kasardovi zaniklo členstvo dňa 24. 1. 2019 a doc. Kapsdorferovej dňa 21. 2. 2019. V zmysle
zákona sa využíva možnosť ich náhrady zvoleným náhradníkom.
Predstavila nových členov AS SPU v Nitre:
Za doc. Ing. Radovana Kasardu, PhD. podľa zápisnice z výsledku volieb do AS SPU v Nitre
zo dňa 29. 10. 2018 nastupuje náhradníčka, doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD, ktorá súhlasila
s členstvom v AS SPU v Nitre.
Za doc. Ing. Zuzanu Kapsdorferovú, PhD. podľa zápisnice z výsledku volieb do AS SPU v
Nitre zo dňa 29. 10. 2018 nastupuje náhradníčka, prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc., ktorá
súhlasila s členstvom v AS SPU v Nitre.
Prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. prečítala za obe nové členky slávnostný sľub (príloha č. 1),
po ktorom obe svojím podpisom potvrdili členstvo v AS SPU v Nitre od 27. 3. 2019, a boli
požiadané o plnohodnotnú súčinnosť s ostatnými členmi AS SPU v Nitre už v nasledujúcich
bodoch programu.
K bodu 3:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za skrutátorov Bc. Romanu Janouškovú, Ing.
Vladimíra Kišša a Ing. Jána Kovaroviča.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Bc. Romanu Janouškovú, Ing. Vladimíra Kišša
a Ing. Jána Kovaroviča za skrutátorov.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za členov volebnej komisie doc. Ing. Martu
Habánovú, PhD., Ing. Mariána Tokára, PhD. a Mgr. Máriu Urbanovú.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje doc. Ing. Martu Habánovú, PhD., Ing.
Mariána Tokára, PhD. a Mgr. Máriu Urbanovú za členov volebnej komisie.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice prof. Ing. Soňu
Javorekovú, PhD. a doc. Mgr. Ing. Danku Moravčíkovú, PhD.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje prof. Ing. Soňu Javorekovú, PhD. a doc. Mgr.
Ing. Danku Moravčíkovú, PhD. za overovateľov zápisnice.
K bodu 4:
Mgr. Mária Urbanová vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 12.
12. 2018 a konštatovala, že uznesenie č. 6 je stále v štádiu riešenia, zvyšných 7 uznesení bolo
splnených.
K bodu 5:
Prerokovanie a schvaľovanie rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok
2019
Rektorka, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., na úvod uviedla, že sa zúčastnila zasadnutia EK
AS SPU v Nitre, na ktorom ocenila obojstranne tvorivú a podnetnú diskusiu. Uviedla, že po
dnešnom rokovaní a schválení dotácie zo štátneho rozpočtu v AS SPU v Nitre a aj v senátoch
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na jednotlivých fakultách bude nasledovať predloženie celkového rozpočtu univerzity
v zmysle zákona o VŠ.
Kvestorka, Ing. Zuzana Gálová, predložila Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu a
uviedla, že rozpis dotácie SPU v Nitre pre rok 2019 vychádza z metodiky MŠVVaŠ (príloha
č. 2) a pozostáva z nasledujúcich troch dotácií poskytovaných na základe zmluvy, a to dotácie
na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, dotácie na výskumnú, vývojovú
alebo umeleckú činnosť a dotácie na sociálnu podporu študentov. Členov AS SPU v Nitre
podrobne oboznámila so všetkými zmenami v návrhu dotácie v porovnaní s rokom 2018.
Uviedla, že rozpis dotácie na SPU v Nitre je vypracovaný v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR,
okrem dvoch bodov:
1. V časti pre mobility prichádzajúcich študentov neboli zohľadnené len počty študentov po
fakultách, ale aj predmety, ktoré si študenti vybrali a to podľa zabezpečujúcich fakúlt.
2. V časti pre publikačnú činnosť boli zohľadnené podiely viacerých autorov podľa fakúlt.
Celková dotácia, ktorá bola poskytnutá na univerzitu, bola vo výške 22 952 869 €, z toho
neúčelová dotácia vo výške 18 986 073 € a účelová dotácia vo výške 3 966 796 €.
V porovnaní s rokom 2018 v rámci výkonov je výška dotácie na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov vyššia o 5 998 €, ale dotácia na výskumnú, vývojovú
alebo umeleckú činnosť je nižšia 249 118 €. Kvestorka prítomných podrobne informovala
o postupe rozdelenia dotácie na fakulty a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre v súlade so
zaslaným materiálom.
Stanovisko Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre (príloha č. 3 – Zápisnica zo zasadnutia EK
AS SPU v Nitre) predniesol jej predseda, doc. Ing. Artan Qineti, PhD. Konštatoval, že tak
rozsiahly materiál prišiel neskoro a členovia mali veľmi krátky čas na jeho preštudovanie.
Uviedol, že celková výška udelenej dotácie na SPU v Nitre na rok 2019 je 19 397 898, t.j. o
1,03% nižšia oproti roku 2018, pričom k zníženiu došlo len u 6 VVŠ z 20. Členovia komisie
mali k návrhu prerozdelenia na SPU v Nitre množstvo otázok a požiadaviek na vysvetlenie
jednotlivých prepočtov, nasledovala bohatá diskusia, po ktorej členovia komisie prijali všetky
doplňujúce vysvetlenia a nemali pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu a navrhli
uznesenie, v ktorom Ekonomická komisia AS SPU v Nitre odporučila AS SPU v Nitre
odsúhlasiť návrh rozdelenia neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2019
bez pozmeňujúcich pripomienok.
Diskusia:
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. sa rozhodla vysvetliť dôvody, prečo odporučila svojim
členom AS SPU v Nitre za FEŠRR, hlasovať proti tomuto návrhu. Uviedla, že jej analýzou
výkonov, či už vo vzdelávaní alebo vo vede jej nevychádza, že by jej fakulta bola vo všetkých
ukazovateľoch na poslednom mieste. V ďalšej časti uviedla svoje pripomienky k návrhu
delenia dotácie, rozporovala negatívny obraz celkového hodnotenia FEŠRR a skutočne
odvedenej práce a uviedla aj možné negatívne dôsledky pre FEŠRR. Doc. Ing. Juraj Candrák,
CSc. sa spýtal na sumu 668 407 € určenú na štrukturálne zmeny, či univerzita dokáže
pripraviť také návrhy štrukturálnych zmien, ktoré budú v plnej miere ministerstvom
akceptované.
Rektorka, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., následne vysvetlila a objasnila všetky možné
pripravované opatrenia na SPU v Nitre v tomto smere, ktoré budú v súlade s cieľmi tohto
opatrenia, a to podporiť profesijné študijné programy.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. ukončila diskusiu a dala hlasovať za predložený materiál.
Uznesenie AS SPU 1/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre rozdelenie dotácie
MŠVVaŠ na rok 2019.
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Výsledok hlasovania:
Za návrh: 24 hlasov, proti: 3, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. poďakovala za schválenie dotácie. Myslí si, že bol
dostatočný priestor na rokovania, ktoré sa následne premietli do delenia dotácie. Uviedla, že
je nutné sa zamerať na ľudí, ktorí robia výkony. Rektorka skôr očakáva návrhy, v čom vieme
byť lepší a ako spolupracovať. Ocenila, že niektoré fakulty už uskutočnili štrukturálne zmeny,
a to v súlade s vývojom demografickej krivky.
Ďalej nasledovala diskusia dekanky FEŠRR, rektorky a Mgr. Urbanovej o problematike výšky
funkčných platov pracovníkov rektorátu a CP v porovnaní s platmi pracovníkov na FEŠRR,
po rozdelení dotácie v predloženom a v schválenom návrhu.
Dekan FAPZ, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. vyjadril pochopenie pre p. dekanku FEŠRR, ale
tiež vyjadril obavy a možné následky spojené s finančným ohodnotením pracovníkov na
jeho fakulte budúci rok.
Predsedníčka AS SPU v Nitre, doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., reagovala na diskusiu, že
máme možnosť sa ešte zlepšiť tam, kde sme jedineční a viac spolupracovať a otvoriť sa aj
v rámci univerzity, medzi jednotlivými pracoviskami.
Predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. sa vyjadrila
k postupu Ministerstva financií, ktoré neskoro poukázalo peniaze na zvýšenie platov
zamestnancov podľa nových taríf. Viaceré vysoké školy, v súvislosti s tým pristupovali
k osobným ohodnoteniam opatrne a nevyplatili ich. Je prísľub, že budúci rok prídu znova
peniaze na zvýšenie platov o 10 % učiteľom a od 1. 9. 2019 o 6 % THP – pracovníkom.
Dúfa, že sa im osobné príplatky vrátia na pôvodnú hodnotu. Mnohí sa obracali v tejto
súvislosti práve na UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre a nevedeli, že odbory nemajú právo do
tohto postupu zasahovať.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. objasnila funkciu osobného príplatku s potrebou
vypracovania merateľných kritérií na všetkých pracoviskách.
K bodu 6:
Prerokovanie a schvaľovanie rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2018
Kvestorka, Ing. Zuzana Gálová, predložila materiál pod názvom Rozdelenie neúčelovej
dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 – dodatok č. 5 (príloha č. 4). Konštatovala, že
dodatkom č. 5 zo dňa 11. 12. 2018 bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške
378 531 €. Vedenie SPU v Nitre a dekani fakúlt navrhli 148 531 € rozdeliť na podporu iba 3
fakúlt (FEŠRR, FZKI, TF) podľa ich podielu na vzdelávacej činnosti v roku 2018
a zostávajúcu časť 230 000 € použiť na financovanie celouniverzitných potrieb s podrobným
rozpisom v predloženom návrhu.
Diskusia:
Stanovisko Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre predniesol jej predseda, doc. Ing. Artan
Qineti, PhD. Konštatoval, že Ekonomická komisia AS SPU v Nitre odporúča AS SPU v Nitre
odsúhlasiť návrh rozdelenia neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre - dodatok č. 5
zo dňa 11. 12. 2018 k Zmluve č. 0173/2018 zo 27. 2. 2018 s pripomienkou, a to rozdeliť
148 531 € z danej neúčelovej dotácie vybraným fakultám až po splnení podmienky
predloženia navrhovaných opatrení na zlepšenie výkonov na týchto fakultách, rektorke SPU
v Nitre, zo strany dekanov príslušných 3 fakúlt.
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Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. reagovala, že je presvedčená, že šlo o dohovor rozdelenia
148 531 € na tretiny.
Ing. Zuzana Gálová odpovedala, že nešlo o tretiny celej čiastky, pôvodné rozdelenie bolo na
všetky fakulty a to podľa výkonov. Dekani FAPZ, FBP a FEM sa rozhodli, že sa vzdávajú
svojej čiastky a táto suma bola následne rozdelená medzi 3 fakulty rovnakým dielom a tretina
bude fakulte pripočítaná k pôvodnej sume.
Prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. potvrdil výklad kvestorky. Poďakoval dekanom, ktorí sa vzdali
svojej čiastky.
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. požiadala dotknutých dekanov, či by súhlasili, aby celková
suma bola rozdelená 3 fakultám rovnakým dielom.
Prof. Ing. Roman Gálik, PhD. a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. súhlasili, aby suma 148 531 €
bola rozdelená FEŠRR, TF a FZKI rovnakým dielom.
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. si osvojila návrh dekanky FEŠRR a navrhla rozdeliť sumu
148 531 € pre fakulty FEŠRR, TF a FZKI tretinovým dielom.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. dala hlasovať za predložený pozmeňujúci návrh.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Pozmeňovací návrh bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS SPU 2/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2018 s pripomienkou.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. pripomenula, že sa nehlasovalo o pripomienke EK AS SPU
v Nitre, prideliť 148 531 € z danej neúčelovej dotácie vybraným fakultám až po splnení
podmienky predloženia opatrení rektorke SPU v Nitre zo strany dekanov príslušných fakúlt.
Doc. Ing. Artan Qineti, PhD. zopakoval návrh Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre.
Prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. vyjadril presvedčenie, že opatrenia treba urobiť, následne prof.
Ing. Roman Gálik, PhD. za TF konštatoval, že rovnako s tým nemajú problém a už na návrhu
opatrení pracujú.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla v uznesení AS SPU 2/4/19 zmeniť slovo
„s pripomienkou“ na „s pripomienkami“ a v Dodatku č. 5 zmeniť druhú tabuľku o rozdelení
148 531 € a doplniť pod ňu text „Uvedené finančné prostriedky budú pridelené vybraným
fakultám až po splnení podmienky predloženia opatrení rektorke SPU v Nitre zo strany
dekanov príslušných fakúlt“. Následne dala hlasovať o uvedenej zmene v materiáli.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Úprava v predloženom materiáli a v znení Uznesenia AS SPU 2/4/19 bola jednomyseľne
schválená.
Nové znenie Uznesenia AS SPU 2/4/2019:
AS SPU schvaľuje návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018
s pripomienkami.
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K bodu 7:
Prerokovanie a schvaľovanie prerozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových
stupníc platových taríf na rok 2019
Ing. Zuzana Gálová predložila na prerokovanie prerozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu
nových stupníc platových taríf na rok 2019 (príloha č. 5). Uviedla, že Dodatkom č. 1 k
zmluve č. 0134/2019 zo dňa 28. 2. 2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2019 bola SPU v Nitre poskytnutá dotácia vo
výške 2 505 901 €, po odpočítaní odvodov vo výške 1 283 477 €. Bola poskytnutá na nové
stupnice platových taríf pre VŠ učiteľov, pre nepedagogických zamestnancov, pre
výskumných a vývojových zamestnancov, na zabezpečenie zvýšenia doktorandských štipendií
a pre zamestnancov študentských domovov a jedální.
Pri rozdelení neúčelovej dotácie bol použitý postup prepočtu MŠVVaŠ SR. Prepočet
vychádzal z počtov zamestnancov podľa platových inventúr k 1. 5. 2017 z RISu podľa
jednotlivých kategórií zamestnancov.
Pri výpočte potreby štipendií doktorandov sa vychádzalo z počtov doktorandov zadaných v
CRŠ v mesiacoch október, november a december 2018 – pre nápočet bol vybraný najvyšší
údaj z týchto troch mesiacov. Kvestorka následne predložila tabuľku prerozdelenia dotácie
pre fakulty, celoškolské pracoviská, pracovníkov rektorátu a ŠDaJ.
Stanovisko Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre predniesol doc. Ing. Artan Qineti, PhD.,
konštatoval, že Ekonomická komisia AS SPU v Nitre odporúča AS SPU v Nitre odsúhlasiť
návrh rozdelenia neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na úpravu nových stupníc
platových taríf na rok 2019 - dodatok č. 1 k Zmluve č 0134/2019 zo dňa 28. 2. 2019 bez
pripomienok.
Diskusia:
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. upozornil, že tieto prostriedky sú na úpravu taríf, nie osobných
príplatkov. Tieto peniaze prišli adresne na počet zamestnancov. Táto suma budúci rok nepríde
pre univerzitu, tá pôjde do veľkého rozpočtu podľa výkonov.
Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. reagovala v zmysle, že odbory bojujú presne za to, aby
aj o rok prišli tie peniaze adresne.
Uznesenie AS SPU 3/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových
stupníc platových taríf na rok 2019 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 8:
Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu SPU v Nitre
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. predložila upravený Štatút SPU v Nitre (príloha č. 6)
a členov senátu oboznámila so zásadnými zmenami v predloženom materiáli, ktoré boli
zamerané na:
- zapracovanie nového už schváleného Organizačného poriadku SPU v Nitre,
- predkladanie systemizácie pracovných miest, ktoré zostáva na schvaľovaní senátu, stačí
predkladať len ako počet učiteľských a neučiteľských miest,
- prebraté nové časti v súlade so zmenami v zákone o VŠ,
- zmeny názvov oblastí, za ktoré sú zodpovední prorektori a zmeny v poradných orgánoch
rektora,
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- rámcové podmienky prijatia na štúdium.
Vo väčšine posledných článkov nedošlo k zásadným zmenám, ktoré by ovplyvnili základný
doteraz platný text Štatútu a sú v súlade už so schváleným Organizačným poriadkom a novou
štruktúrou pracovísk na SPU v Nitre.
Za Legislatívnu komisiu AS SPU v Nitre vystúpila jej predsedníčka, doc. JUDr. Lucia
Palšová, PhD., ktorá uviedla, že LK sa dohodla rokovať len o tých bodoch, v ktorých došlo
zmenám. Boli doplnené niektoré návrhy po pripomienkovaní a tieto boli po Predsedníctve AS
SPU v Nitre aj zapracované do predloženého materiálu. LK AS SPU v Nitre odporúča
schváliť Štatút SPU v Nitre v znení, v akom bol predložený členom AS SPU v Nitre na
rokovanie, a to už so zapracovanými pripomienkami LK AS SPU v Nitre (príloha č. 7 –
Zápisnica z LK AS SPU v Nitre).
Uznesenie AS SPU 4/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje predkladané znenie Štatútu SPU bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 9:
Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FBP SPU v Nitre
Prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. predložil návrh Štatútu FBP SPU v Nitre (príloha č. 8), ktorý
nadväzuje na pôvodný Štatút FBP a navrhované úpravy v ňom vyplývajú najmä z aktuálneho
znenia zákona. Taktiež došlo k premenovaniu dvoch katedier, k vytvoreniu nového Centra
BioFood, k navýšeniu členov Vedeckej rady FBP SPU v Nitre a dopracovaný bol
Organizačný poriadok fakulty.
Stanovisko LK AS SPU v Nitre – doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. konštatovala, že došlo
k zosúladeniu Štatútu FBP už s predloženým Štatútom SPU s pripomienkami, po zapracovaní
ktorých LK AS SPU v Nitre odporúča AS SPU v Nitre schváliť Štatút FBP SPU v Nitre.
Predseda AS FBP, Ing. Radovan Stanovič, PhD. akceptoval všetky pripomienky LK AS SPU
v Nitre, okrem pripomienky zmeniť pôvodný názov koordinátor praxe na koordinátor praxe
pre študentov. Tento návrh si osvojila doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Uznesenie AS SPU 5/4/19:
AS SPU v Nitre Schvaľuje Štatút FBP SPU v Nitre s pripomienkou.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 10:
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. predložila návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU
v Nitre (príloha č. 10), v ktorom v Organizačnej štruktúre fakulty dochádza k zníženiu počtu
a premenovaniu katedier, ako aj k zrušeniu Centra Baltickej univerzity a k premenovaniu
kancelárií dekanátu na oddelenia.
Doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. za LK AS SPU v Nitre odporučila schváliť Dodatok č. 2
k Štatútu FEŠRR bez pripomienok.
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Uznesenie AS SPU 6/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 27 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Ing. Marián Kováčik, PhD. sa z pracovných dôvodov ospravedlnil z ďalšieho priebehu
zasadnutia. Počet prítomných je teda 26.
K bodu 11:
Verejná voľba členov Legislatívnej komisie za FAPZ SPU v Nitre a FEM SPU v Nitre a
člena Ekonomickej komisie za FAPZ SPU v Nitre
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. informovala, že príslušné fakulty zaslali návrhové listy pre
doplnenie členov do legislatívnej a ekonomickej komisie (príloha č. 11) k ich verejnému
odsúhlaseniu.
Do Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre na uvoľnené miesta boli navrhnuté:
Prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc., FEM SPU v Nitre a doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.,
FAPZ SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 7/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje prof. Ing. Ľubicu Bartovú, CSc. a doc. Ing. Katarínu
Olšovskú, PhD. za členky Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 24 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 2
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre.
Do Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre na uvoľnené miesto bola navrhnutá:
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., FAPZ SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 8/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje doc. Ing. Katarínu Olšovskú, PhD. za členku Ekonomickej
komisie AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 25 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 1
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre.
K bodu 12:
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu systemizácie pracovných miest FBP, TF a FAPZ
SPU v Nitre na rok 2019
Prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. predložil návrh systemizácie pracovných miest FBP SPU
v Nitre (príloha č. 12). Uviedol, že systemizácia vychádza z tých stavov, ktoré doposiaľ boli.
Počet pracovných miest ostáva rovnaký, dochádza len k posunu v rámci funkčných miest.
Uznesenie AS SPU 9/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na FBP SPU v Nitre.
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Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Prof. Ing. Roman Gálik, PhD. predložil návrh systemizácie pracovných miest TF SPU v Nitre
(príloha č. 13). Uviedol, že situácia na TF je rovnaká ako na FBP, počet pracovných miest
zostáva rovnaký, dochádza len k posunu v rámci funkčných miest. Odišli do dôchodku 3
profesori a tieto miesta ostávajú a je snaha prijať nových zamestnancov z radov končiacich
doktorandov.
Uznesenie AS SPU 10/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na TF SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. predložil návrh systemizácie pracovných miest FAPZ SPU
v Nitre (príloha č. 14). Uviedol, že keby platil nový Štatút SPU v Nitre, tak nie je nutné tento
materiál predkladať, pretože nedochádza k zmene počtu pracovných miest, ale len k posunu
v rámci funkčných miest.
Uznesenie AS SPU 11/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 13:
Tajná voľba – schvaľovanie návrhov na členov Správnej rady SPU v Nitre
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. uviedla, že v zmysle § 40 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rektorka SPU v Nitre predkladá návrh na vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, nakoľko uplynulo šesťročné funkčné obdobie k 21. 1.
2019 doc. Ing. Jozefovi Dvončovi, CSc., ktorý bol schválený na základe návrhu rektora SPU
v Nitre.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. informovala, že v júni budú končiť ďalší 4 členovia
Správnej rady SPU v Nitre, z toho 3 sú určení MŠVVaŠ SR a jedného navrhuje rektor SPU
v Nitre. Predložila návrh na JUDr. Adrianu Šklíbovú – generálnu riaditeľku Slovenského
pozemkového fondu (príloha č. 15). Navrhnutá kandidátka vyjadrila súhlas s členstvom
v Správnej rade SPU v Nitre. Rektorka zdôvodnila predložený návrh a jej prínos pre SPU
v Nitre.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. predložila návrh študentskej časti AS SPU v Nitre na
vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za
študentskú časť SPU v Nitre (príloha č. 16). Členovia AS SPU v Nitre za študentskú časť AS
SPU v Nitre navrhli Ing. Máriu Holovičovú, študentku III. ročníka III. stupňa štúdia na FAPZ.
Navrhnutá kandidátka vyjadrila súhlas s členstvom v Správnej rade SPU v Nitre.
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Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. upozornila, že nasleduje tajná voľba, každý navrhnutý člen je
na osobitnom hlasovacom lístku, platným bude lístok so zakrúžkovaným poradovým číslom,
na zvolenie je nutné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS SPU v Nitre t.j. 17
hlasov.
Výsledky tajnej voľby:
JUDr. Adriana Šklíbová:
počet vydaných volebných lístkov:
počet odovzdaných volebných lístkov:
počet platných volebných lístkov:
počet neplatných volebných lístkov:
počet hlasov za:

26
26
26
0
23

Ing. Mária Holovičová:
počet vydaných volebných lístkov:
počet odovzdaných volebných lístkov:
počet platných volebných lístkov:
počet neplatných volebných lístkov:
počet hlasov za:

26
26
26
0
24

Uznesenie AS SPU 12/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje JUDr. Adrianu Šklíbovú za členku Správnej rady SPU
v Nitre.
(príloha č. 17 – obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu rektorky SPU v Nitre na
člena Správnej rady SPU v Nitre)
Uznesenie AS SPU 13/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje Ing. Máriu Holovičovú za členku Správnej rady SPU v Nitre
za študentskú časť SPU v Nitre.
(príloha č. 18 – obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu študentskej časti AS SPU
v Nitre na člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú časť SPU v Nitre)
K bodu 14:
Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., informovala o aktuálnom dianí na
univerzite. Uvítala by podnety, v ktorých oblastiach sa očakáva podrobnejšia informovanosť,
o ktoré témy je záujem.
- V oblasti vzdelávania je už zverejnená nová sústava študijných odborov, poďakovanie
patrí tým lídrom, ktorí spracovávali opisy. Naše študijné odbory sú zaradené v biológii,
v strojárstve, v poľnohospodárstve a v rozvoji vidieka, v ekonomike a manažmente,
v ekológii a environmentálnych vedách, v potravinárstve a v biotechnológiách. Je zvolený
predseda novej akreditačnej agentúry, prof. Redhammer, bývalý rektor STU Bratislava,
ako aj výkonná rada.
- V oblasti propagácie univerzity máme pripravené väčšie akcie k smerom k uchádzačom,
napr. je záujem zúčastniť sa Dní poľa.
- Je nutné sústrediť sa na analýzu zákona o kvalite, ako bude zapracovaný do našich
metodických pokynov. V Poľsku plne oddelili vzdelávanie od vedy, koncentrujú sa na
vedné oblasti. Je dôležité si určiť tie odbory, v ktorých sa chceme etablovať, rozvíjať,
budovať infraštruktúru.
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- Vedenie univerzity navštevuje všetky pracoviská, prebiehajú diskusie s vedúcimi pracovísk
i so zamestnancami ako nastaviť procesy lepšie, účelnejšie. Prebehla obhliadka SlPK, ktorá
je vo veľmi veľkej budove s malým využitím. Je nutné v blízkej budúcnosti rozhodnúť čo
ďalej. Stavba Archívu SIPK stagnuje, pred Vianocami dodávateľská firma vypovedala
zmluvu s tým, že univerzita neprijala ich výpoveď.
- Vo výskumnom centre AgroBioTech nastupuje od 1. 4. 2019 nová riaditeľka. Je nutné
zabezpečiť režim otvoreného výskumného centra. Je nutné vo výkonoch dokázať, že sme
jedna zo siedmich univerzít, ktorá to výskumné centrum má. Nie je možné, aby tí mladí
ľudia na ABT len vlastnou vedou viedli chod ABT. Boli podané 4 kapacitné projekty zo
štrukturálnych fondov, pričom prostriedky budú viazané na výskumné kapacity. Podali
sme univerzitný DSVV projekt a mnohé ďalšie v partnerstve.
- Botanická záhrada – dohovor s p. riaditeľkou, že v spolupráci s FZKI, FAPZ, FBP
a FEŠRR sa rozkreslí celý plán BZ, aby boli identifikované plochy, ktoré intenzívne budú
poprepájané so vzorkovnicami, ktoré dostáva univerzita na praktickú výučbu študentov,
- Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Nitre – dopracovávajú sa všetky
vnútorné predpisy, ktoré zabezpečujú vzťah medzi univerzitou a VPP. Prebieha
reorganizácia praktickej výučby študentov.
- V oblasti komunikácie a praxe je nutné web stránku univerzity prepracovať na náborovú
stránku, pretože každý uchádzač navštívi v prípade záujmu najskôr stránku univerzity. Je
nutné sa nastaviť na spoluprácu so strednými školami.
- Centrum univerzitného športu – blok D (priestory celej CUŠ) potrebuje rekonštrukciu, ak
chceme mať centrum s ekonomickým prínosom. Je spracovaný energetický audit, priestory
vďaka FZKI boli zdigitalizované, je snaha vedenia ísť do energetických projektov.
- Sme členmi digitálnej koalície, toto členstvo bolo podmienkou účasti na niektorých
projektoch, potrebujeme rozpracovať záväzky pre toto členstvo.
- ŠDaJ – snaha pokračovať v rekonštrukcii v ďalších poschodiach, z minulého roku je tam
projekt na ŠD A. Bernoláka, ale je nutné ho dopracovať. Je pripravený projekt na ŠD ND
a to na kúrenie a prestavbu sociálnych zariadení.
- Dlhodobý zámer univerzity sa dá aktualizovať, len ak bude dostatok finančných
prostriedkov. Podávajú sa 4 väčšie projekty s partnermi, kde je silná alokácia financií.
Prišla výzva, že do 8. 4. 2019 je nutné nahlásiť kapitály (7 miliónov € na všetky
univerzity), je nutné deklarovať dôvody, prečo ich požadujeme a tiež projektovú
rozpracovanosť investičných akcií. Doprojektované máme zrkadlisko (pred hlavným
vstupom do univerzity), rieši sa bazén v CUŠ,
- INPEK – 14. 1. 2019 sa obnovilo pojednávanie a boli začaté ďalšie kroky na ukončenie
sporu.
Diskusia:
Prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. sa vyjadrila k príprave novej Kolektívnej zmluvy (KZ),
osobitne k navrhovanému zníženiu príplatkov za rizikové prostredie. Situácia zamestnancov,
ktorých sa to dotýka nie je dobrá, nakoľko mnohým boli odobraté aj osobné príplatky
v súvislosti so zvyšovaním taríf. Tieto príplatky sa týkajú len dvoch fakúlt, ktoré sú
z hľadiska pridelenej dotácie v pluse. Nedošlo ani k zníženiu počtu hodín v definovanom
prostredí a nevidí ani dôvod ich znižovania. Chýba jej spätná väzba konečnej verzie KZ, ktorá
ide do vedenia na schválenie. Vyjadrila sa aj k výrazným rozdielom oceňovania životných
jubileí v porovnaní s pracovnými jubileami. Spýtala sa rektorky, či je možné do toho
rokovania ešte vstúpiť a KZ pripomienkovať.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. uviedla, že kolektívne vyjednávanie bolo s dekanmi, so
zástupcami odborov a je ešte možné cestou dekanov zaslať pripomienky.
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Ing. Zuzana Gálová reagovala, že zmenu percent odporučili odbory a vedenie súhlasilo.
V kolektívnej zmluve je to preto, že v zmysle zákona len zamestnanci v tretej kategórii majú
nárok na príplatok a bola snaha ponechať príplatky aj zamestnancom v druhej kategórii,
ktorým zamestnávateľ môže, ale nemusí priznať príplatok, ako aj ponechať nadštandard
príplatky za PN pre všetkých zamestnancov univerzity.
Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. – dohodnutá verzia kolektívnej zmluvy bude
k dispozícii, bude zaslaná na odborové úseky a môže sa podpísať až po konferencii UO, ktorá
bude 15. 5. 2019. Dovtedy, ak vzniknú vážne pripomienky, môže sa vyjednávať s vedením
univerzity. V návrhu KZ odbory postupovali podľa návrhu novely zákona 553/2013 Z. z. tak,
aby zamestnancom príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí neklesol
oproti roku 2018. Podľa jej názoru, zamestnanci v tretej kategórii (v počte 25) sú platení
z prostriedkov univerzity, pri nižších kategóriách (v druhej kategórii (v počte 77), ktorá už ani
nie je v novele zákone 553/2003 takto uvedená, je to hradené z prostriedkov fakulty).
Prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. sa ohradila, že všetky príplatky sú hradené len fakultou
a nie univerzitou. Požiadala, aby boli ponechané pôvodné percentá rizikových príplatkov v
KZ.
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. vyjadril presvedčenie, že kolektívna zmluva je o kolektívnom
vyjednávaní, kde v niečom ustúpili odbory, v niečom zamestnávateľ. Nie je vhodné otvárať
túto tému na zasadnutí AS SPU v Nitre.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. navrhla pripomienkovať kolektívnu zmluvu cestou
dekanov.
K bodu 15:
Ing. Mária Holovičová informovala, že študenti senátu, fakultných senátov a ŠRVŠ sa
zúčastnili konventu vzdelávania, kde témou bola kvalita vzdelávania a kvalita vysokých škôl.
Absolvovali množstvo prednášok a work-shopov a všetci sa zhodli, že to bolo veľmi
produktívne. Výstupy z konventu majú k dispozícii všetci zúčastnení (príloha č. 19).
K bodu 16:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie AS
SPU v Nitre.
Zapísala: Mgr. Mária Urbanová

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
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Prílohy:
1. Sľub členov Akademického senátu SPU v Nitre
2. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre na rok 2019 + tabuľková časť
3. Zápisnica zo zasadnutia EK AS SPU v Nitre
4. Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 – dodatok č. 5
5. Rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových taríf zamestnancov a
doktorandov SPU na rok 2019 – dodatok č. 1
6. Štatút SPU v Nitre
7. Zápisnica z LK AS SPU v Nitre
8. Štatút FBP SPU v Nitre
9. Zápisnica z LK AS SPU v Nitre
10. Dodatok č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
11. Návrhové listy pre doplnenie členov do legislatívnej a ekonomickej komisie
12. Návrh systemizácie pracovných miest FBP SPU v Nitre
13. Návrh systemizácie pracovných miest TF SPU v Nitre
14. Návrh systemizácie pracovných miest FAPZ SPU v Nitre
15. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady SPU v Nitre – návrh rektorky
16. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady SPU v Nitre – návrh študentskej časti AS
SPU v Nitre
17. Obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu rektorky SPU v Nitre na člena
Správnej rady SPU v Nitre
18. Obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu študentskej časti AS SPU v Nitre na
člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú časť SPU v Nitre
19. Informatívny materiál o Konvente akademických senátov 2019
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Sumarizácia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 27. 3. 2019
Uznesenie AS SPU 1/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou všetkých členov AS SPU v Nitre rozdelenie dotácie
MŠVVaŠ na rok 2019.
Uznesenie AS SPU 2/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2018 s pripomienkami.
Uznesenie AS SPU 3/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových
stupníc platových taríf na rok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 4/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje predkladané znenie Štatútu SPU bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 5/4/19:
AS SPU v Nitre Schvaľuje Štatút FBP SPU v Nitre s pripomienkou.
Uznesenie AS SPU 6/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 7/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje prof. Ing. Ľubicu Bartovú, CSc. a doc. Ing. Katarínu
Olšovskú, PhD. za členky Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 8/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje doc. Ing. Katarínu Olšovskú, PhD. za členku Ekonomickej
komisie AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 9/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na FBP SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 10/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na TF SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 11/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje systemizáciu pracovných miest na FAPZ SPU v Nitre.
Uznesenie AS SPU 12/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje JUDr. Adrianu Šklíbovú za členku Správnej rady SPU
v Nitre.
Uznesenie AS SPU 13/4/19:
AS SPU v Nitre schvaľuje Ing. Máriu Holovičovú za členku Správnej rady SPU v Nitre
za študentskú časť SPU v Nitre.
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