Zápisnica 5
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 15. 05. 2019,
zasadacia miestnosť pod aulou
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:

Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (26 členov AS SPU v Nitre)
Bc. Marek Banič, Ing. Vladimír Kišš, Ing. Martin Manina, doc. Mgr. Ing.
Danka Moravčíková, PhD., doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Ing. Andrej
Tárník, PhD., Ing. Filip Tirpák
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 zástupkyňu OZ PŠaV pri
SPU v Nitre. Dala hlasovať za ospravedlnenie neprítomných 7 členov a po hlasovaní
konštatovala, že ospravedlnenie bolo jednomyseľne schválené a AS SPU v Nitre je
uznášaniaschopný.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. predložila návrh na úpravu programu zasadnutia, z ktorého bol
stiahnutý bod č. 6 pôvodného programu a následne z bodu č. 7 bola vyradená systemizácia
pracovných miest FEM SPU v Nitre. Po schválení úprav bol program nasledovný:
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 27. 3. 2019
4. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2018
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu systemizácie pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre
7. Tajná voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre do predsedníctva Rady
vysokých škôl SR
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
10. Záver
AS SPU v Nitre schvaľuje upravený program riadneho zasadnutia AS SPU v Nitre podľa
plánovaných bodov programu v zmysle pozvánky.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za skrutátorov Ing. Dominiku Čeryovú, Bc. Zuzanu
Lukáčikovú a Ing. Jána Mareka.
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AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Dominiku Čeryovú, Bc. Zuzanu
Lukáčikovú a Ing. Jána Mareka za skrutátorov.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za členov volebnej komisie doc. Ing. Katarínu
Olšovskú, PhD., Ing. Martu Paulu Bendelovú a Mgr. Vladislava Valacha.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje doc. Ing. Katarínu Olšovskú, PhD., Ing. Martu
Paulu Bendelovú a Mgr. Vladislava Valacha za členov volebnej komisie.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice Ing. Ľubicu Rumanovskú,
PhD. a doc. Ing. Luciu Tátošovú, PhD.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD. a doc. Ing.
Luciu Tátošovú, PhD. za overovateľov zápisnice.

K bodu 3:
Mgr. Mária Urbanová vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 27. 3.
2019 a konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 4:
Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. na úvod uviedla, že verejná vysoká škola je povinná
každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu školstva a zverejniť výročnú správu o činnosti
a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy v termíne a formou, ktoré určí
ministerstvo školstva (elektronicky do 20. mája 2019).
Ing. Zuzana Gálová odprezentovala predkladanú správu (príloha č. 1). Na začiatku uviedla, že
hlavným zdrojom financovania SPU v Nitre bola dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR. Okrem toho nadobudla univerzita finančné
prostriedky predovšetkým z nedotačných grantov, štátnych objednávok, zo školného, poplatkov
spojených so štúdiom, poplatkov z ďalšieho vzdelávania, poplatkov za ubytovanie študentov,
ako aj z podnikateľskej činnosti.
V priebehu sledovaného obdobia objem aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol
o 1 709 901,02 € (o 2,20 %). Najpodstatnejší podiel aktív (76,81 %) predstavoval dlhodobý
hmotný majetok.
Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku je evidovaný k 31.12.2018 zostatok
973 165,90 €. Ide prevažne o projektové a prípravné dokumentácie a architektonické štúdie ako
súčasť prípravy k realizácii stavebných a rekonštrukčných prác (rekonštrukcia pavilónu V, P,
S, Biodom SPU v Nitre, objekt LUNA, kaviareň, sanácia spojovacej chodby, rekonštrukcia ŠD
Pribina, projekt pre obnovu bazéna-zrkadliska s premostením...), ale aj o nezaradené investície
(novostavba archív a knižnica – PD, stavebné práce, prekládky sietí, stavebný dozor; výstavba
pergoly v Botanickej záhrade SPU).
Dlhodobý finančný majetok predstavuje k 31.12.2018 výšku 2 140 642,30 €, z toho 2 065
294,76 € tvorí vklad v obchodnej spoločnosti VPP. Finančné investície v Podniku živočíšnej
výroby sú vo výške 75 347,54 €.
Hodnota obežného majetku vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1 073 158,77 €.
Najpodstatnejší nárast (o 1 204 839,17 €) bol v kategórií finančné účty, ktorá tvorí 99,42 % z
celkového objemu obežného majetku.
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Čo sa týka pasív tieto v súvahe predstavujú zdroje krytia aktív, pričom vlastné zdroje tvoria
48,42 %, cudzie zdroje predstavujú 7,32 % a časové rozlíšenie tvorí 44,26 %. Vlastné zdroje
krytia vzrástli v porovnaní s rokom 2017 o 255 767,86 €.
Celkové výnosy za univerzitu v roku 2018 dosiahli sumu 34 468 085,51 €, z toho v hlavnej
činnosti 33 772 181,90 € (97,98%) a v podnikateľskej činnosti 695 903,61 € (2,02%).
V hodnotení celkových výnosov v porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast o 724
142,88 €. Hospodárenie za obdobie roka 2018 ukončila SPU v Nitre s kladným hospodárskym
výsledkom - ziskom.
Nasledovali tabuľky, v ktorých kvestorka spracovala témy:
- Analýza výnosov a nákladov
- Štruktúra výnosov a nákladov v hlavnej činnosti
- Štruktúra výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti
- Vývoj fondov
- Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom
- Peňažné toky
- Stav a pohyb majetku
- Mzdy, ekonomika práce a personalistika
- Čerpanie kapitálových výdavkov
Na záver kvestorka konštatovala, že v roku 2018 univerzita ukončila hospodárenie s kladným
hospodárskym výsledkom vo výške 101 410,39 € po zdanení. Súčasťou správy je i návrh na
rozdelenie zisku v zmysle § 20 ods. 3 písm. h) zákona o VŠ. 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.
Doc. Ing. Artan Qineti, PhD. vyjadril stanovisko EK AS SPU v Nitre, uviedol, že EK AS SPU
v Nitre prerokovala predloženú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018 a odporučila AS
SPU v Nitre odsúhlasiť správu, ale mala 2 pripomienky, ktoré už boli do materiálu zapracované.
Prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. vyjadril stanovisko komisie pre rozvoj univerzity, ktorá rovnako
odporučila schváliť predloženú správu.
Diskusia:
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. doplnila, že treba sa zamerať na podnikateľskú činnosť, kde
univerzita má veľké rezervy.
Uznesenie AS SPU 1/5/2019:
AS SPU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018 bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 5:
Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2018
Doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. predložil Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok
2018 (príloha č. 2), ktorú rozdelil do troch častí a to informácie o vzdelávaní, informácie
o učiteľoch a informácie o výsledkoch vo vede. Znázornil vývoj počtu študentov SPU v Nitre
za posledných 5 rokov, ktorý poukázal na klesajúci stav a rovnako aj vývoj počtu študentov
podľa fakúlt. V akademickom roku 2017/2018 sa vzdelávací proces študentov realizoval spolu
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v 96 študijných programoch (ďalej ŠP), pričom v bakalárskom stupni štúdia výučba prebiehala
v 40 študijných programoch, v inžinierskom stupni štúdia v 33 ŠP a v doktorandskom stupni
štúdia v 23 ŠP. Informoval o zahraničných mobilitách na jednotlivých fakultách SPU v Nitre.
V informáciách o učiteľoch boli zobrazené počty učiteľov na jednotlivých fakultách za 5 rokov,
štatistika učiteľov na plný a skrátený úväzok i veková štruktúra profesorov na fakultách SPU v
Nitre. V časti Informácie o výsledkoch vo vede hovoril o Objeme finančných zdrojov získaných
z grantových schém fakultami SPU v Nitre v roku 2018 (v €), o Prepočte finančného
zabezpečenia vedeckovýskumných projektov, o Objeme finančných prostriedkov získaných na
projekty VEGA za obdobie 2009 – 2018 v tis. € a o Objeme finančných zdrojov na
medzinárodné výskumné projekty získané pracoviskami SPU v Nitre v roku 2018 v €.
Vyhodnotil publikačnú činnosť SPU v Nitre za rok 2018 a odprezentoval prehľad o počte
vydaných titulov podľa fakúlt za rok 2018. Svoju prezentáciu ukončil stručne a jasne
konštatovaním, že počet študentov klesá, počet zamestnancov neklesá, počet projektov a
publikácií nerastie.
Uznesenie AS SPU 2/5/2019:
AS SPU schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2018 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 6:
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu systemizácie pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre
Návrh (príloha č. 3) predniesla dekanka FEŠRR, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., ktorá na
úvod konštatovala, že fakulta pristúpila k racionalizácii počtu zamestnancov, aj v dôsledku
schváleného Dodatku č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre, v ktorom došlo k zlúčeniu niektorých
pracovísk. Celkový počet zamestnancov bol znížený o 5, z toho sú 4 pedagógovia a 1
nepedagóg.
Diskusia:
V diskusii postupne vystúpili Mgr. Mária Urbanová, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., JUDr.
Jana Ďurkovičová, PhD., prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD., doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.,
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Uznesenie AS SPU 3/5/2019:
AS SPU schvaľuje systemizáciu pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 26 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 7:
Tajná voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre do Predsedníctva Rady
vysokých škôl SR
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. predložila ešte pred zasadnutím Predsedníctva AS
SPU v Nitre, ktoré sa konalo dňa 9. 5. 2019, písomný návrh na doc. Ing. Janu Lendelovú, PhD.
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do Predsedníctva RVŠ SR na nové funkčné obdobie (príloha č. 4). Ďalšie návrhy neboli
predložené.
Nasledovali tajné voľby.
Výsledky tajnej voľby:
počet vydaných volebných lístkov: 26
počet odovzdaných volebných lístkov: 26
počet platných volebných lístkov: 25
počet neplatných volebných lístkov: 1
počet hlasov za: 25
Uznesenie AS SPU 4/5/2019:
AS SPU v Nitre schvaľuje doc. Ing. Janu Lendelovú, PhD. za zástupcu zamestnaneckej
časti AS SPU v Nitre do Predsedníctva Rady vysokých škôl SR na nové funkčné obdobie
2019-2023.
(príloha č. 5 – obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu na člena Predsedníctva RVŠ
SR na nové funkčné obdobie)

K bodu 8:
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka SPU v Nitre, informovala o dianí na univerzite od
posledného zasadnutia AS SPU v Nitre, konštatovala:
- Univerzita odovzdala opatrenia pre štrukturálne zmeny na alokáciu, ktorú máme
momentálne zadržanú na MŠVVaŠ SR.
- Univerzita sa zúčastnila Veľtrhu vzdelávania.
- Zapojili sme sa medzi 6 univerzít, ktoré navštívia študenti z Charkova (13.6.2019).
- Pripravujú sa nové propagačné materiály univerzity v slovenskom a v anglickom jazyku.
- 4. - 5. júna sa uskutočnia Dni poľa v spolupráci s Roľníckymi novinami. Boli oslovené aj
stredné školy, ktorých riaditelia budú prítomní. V našej expozícii by mala prebiehať diskusia
o poľnohospodárskom vzdelávaní.
- Bola vypracovaná analýza zabezpečenia dostupnej študijnej literatúry pre 1. ročník štúdia.
- V oblasti vedy a výskumu je pri klesajúcom počte študentov nevyhnutné zvýšiť publikačnú
a projektovú činnosť. Prebehla vnútorná analýza doktorandského štúdia s konkrétnymi
závermi.
- Bola predložená kompletná analýza umeleckých a záujmových krúžkov, na ktoré je
v rozpočte vyčlenená suma viac ako 30 000 €. Dôjde k rušeniu niektorých krúžkov, nebudú
im pridelené finančné prostriedky, môžu vzniknúť aj nové krúžky.
- Analýza bola realizovaná aj na pracovisku CUŠ, finančné zdroje prichádzajú účelovo, preto
je potrebné prehodnotiť všetky zmluvy CUŠ. Máme veľmi veľa občianskych združení, ktoré
sú neaktívne.
- Bola realizovaná analýza praxe. Dotazník o praxi bol vyhodnotený so záverom, že 72 %
študentov je nespokojných s praktickými učiteľmi i so samotnou praxou. Je nutné
vypracovať nový prístup k praktickej výučbe i k jej samotnej organizácii.
- Pripravujú sa dni kariéry.
- Výberové prednášky sú propagované na web stránke univerzity.
- Musíme sa prihlásiť do stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov. Nový koncept
prihlasovania sa do projektov je v tom, že túto chartu budeme mať. Z toho vyplývajú analýzy
ľudských zdrojov. Štyri fakulty majú vypracované interné hodnotenia vysokoškolských
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učiteľov a výskumných pracovníkov, FBP a FEŠRR ešte dodajú systém hodnotenia
výkonov ich zamestnancov v priebehu 2 mesiacov.
- V oblasti investícií sa dokončuje schodisko na ŠD AB, ďalej sa bude riešiť zeleň, ide
o projekt na zelenú infraštruktúru, ktorý bol schválený a príde k podpisu zmluvy. Bola
požiadavka na financie na tie investičné akcie, ktoré sú pripravené projektovo (zrkadlisko,
spojovacia chodba, spoločenská miestnosť,...). Pripravuje sa zmluva na energetický audit
centrálneho kampusu. Bol vyhotovený projekt na rekonštrukciu ŠD AB, ktorého realizácia
by zabezpečila úsporu energií o 58 %. Je požiadavka aj na rekonštrukciu CUŠ. Realizovali
sa obhliadky hlavných prednáškových posluchární, v ktorých je nevyhnutná úprava
priestorov.

K bodu 9:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. informovala o termíne budúceho zasadnutia P-AS SPU v Nitre,
a to 19. 6. 2019 o 13:30 hod. a riadne zasadnutie AS SPU v Nitre sa uskutoční 25. 6. 2019
o 09:00 hod.

K bodu 10:
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:
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

6

Prílohy:
1. Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
2. Výročná správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2018
3. Návrh systemizácie pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre
4. Návrh na zástupcu AS SPU v Nitre do Rady vysokých škôl SR
5. Obálka s hlasovacími lístkami pre schválenie návrhu na člena Predsedníctva RVŠ SR na
nové funkčné obdobie
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Sumarizácia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 15. 5. 2019
Uznesenie AS SPU 1/5/2019:
AS SPU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018 bez
pripomienok.
Uznesenie AS SPU 2/5/2019:
AS SPU schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2018 bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 3/5/2019:
AS SPU schvaľuje systemizáciu pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre bez pripomienok.
Uznesenie AS SPU 4/5/2019:
AS SPU v Nitre schvaľuje doc. Ing. Janu Lendelovú, PhD. za zástupcu zamestnaneckej
časti AS SPU v Nitre do Predsedníctva Rady vysokých škôl SR na nové funkčné obdobie
2019-2023.

8

