Zápisnica 8
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 11. 12. 2019,
v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech
Prítomní členovia:
Ospravedlnení:

Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (25 členov AS SPU v Nitre)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc., Ing. Kristína Lehocká, Ing. Filip Tirpák,
Ing. Filip Valentíni, doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., doc. Ing. Ondrej
Lukáč, PhD., doc. Ing. Ľuboš Moravčík, 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. 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. požiadala o presunutie bodu č. 2 programu (Zloženie a
podpísanie sľubu novej členky AS SPU v Nitre) na nasledujúce plánované zasadnutie AS SPU
v Nitre dňa 04. 03. 2020, pretože Daniela Valachová, ktorá mala zložiť sľub člena, sa
ospravedlnila z rokovania. AS SPU v Nitre teda aktuálne pracuje ako 32-členný. Upravený
program bol jednomyseľne schválený.
Upravený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 6. 11. 2019
4. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/201811/2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu na prenájom pozemkov v k.ú.
Malanta
6. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu na prenájom kancelárskych
priestorov
7. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
8. Rôzne
- Správa o zasadnutí RVŠ
9. Záver

K bodu 2:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za skrutátorov Ing. Jána Mareka, Ing. Ivanu Lichnerovú
a Matúša Olejára.
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Jána Mareka, Ing. Ivanu Lichnerovú
a Matúša Olejára za skrutátorov.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. navrhla za overovateľov zápisnice doc. Ing. Luciu Tátošovú,
PhD. a doc. RNDr. Danu Urminskú, CSc.
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AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje doc. Ing. Luciu Tátošovú PhD. a doc. RNDr.
Danu Urminskú, CSc. za overovateľov zápisnice.

K bodu 3:
Mgr. Mária Urbanová vykonala kontrolu uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa
06. 11. 2019 a konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 4:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. predložila Správu o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie
11/2018-11/2019 (príloha č. 1). V prvom roku aktuálneho funkčného obdobia AS SPU v Nitre
sa uskutočnilo 7 zasadnutí AS SPU v Nitre, z toho jedno bolo ustanovujúce, jedno mimoriadne
a jedenkrát sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie AS SPU v Nitre. V zmysle rokovacieho
poriadku AS SPU v Nitre bolo pred každým zasadnutím AS SPU v Nitre zvolané zasadnutie
predsedníctva AS SPU v Nitre, ktorého sa pravidelne zúčastňovali aj predsedovia odborných
komisií AS SPU v Nitre a pozvaní hostia. V AS SPU v Nitre pracovali komisie a to Legislatívna
komisia, Ekonomická komisia, Pedagogická komisia a Komisia pre rozvoj. Na SPU v Nitre
pracovala v uplynulom roku Centrálna univerzitná volebná komisia. Na riadnych rokovaniach
AS SPU v Nitre sa ako pozvaní hostia zúčastňovali: rektorka SPU v Nitre, prorektori, kvestorka,
dekani jednotlivých fakúlt SPU v Nitre, predsedovia AS fakúlt SPU v Nitre a predsedníčka UO
OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Nakoľko sú rokovania AS SPU v Nitre verejné, niektorých rokovaní
sa zúčastnili aj ďalší členovia AO SPU v Nitre.
V oblasti vnútorných predpisov a dokumentov sa v roku 2019 na zasadnutiach AS SPU v Nitre
prerokovávali a schválili nasledovné vnútorné predpisy a dokumenty:
• Dodatok č. 1 k Štatútu FBP
• nový Organizačný poriadok SPU v Nitre
• nový Štatút SPU v Nitre
• nový Štatút FBP SPU v Nitre
• Dodatok č. 2 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
• nový Štatút FAPZ SPU v Nitre
• Dodatok č. 2 k Štatútu FEM SPU v Nitre
• Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku SPU v Nitre
• Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
• Dodatok č. 6 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
V oblasti Hospodárenia s majetkom a financiami sa prerokovali a schválili dokumenty:
• Návrh rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2019
• Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018
• Návrh prerozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových stupníc platových taríf na rok
2019
• Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
• Návrh Rozpočtu výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2019
• Dodatok č. 5 k Návrhu rozdelenia neúčelovej dotácie na úpravu nových stupníc
platových taríf od 1. 9. 2019
• Stanovisko k žiadosti o udelenie súhlasu k predaju nepotrebného majetku
• Stanovisko k žiadosti o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena
V oblasti rozvoja SPU v Nitre bola osobitná pozornosť bola venovaná tiež diskutovaniu otázok
a problémov súvisiacich s implementáciou a udržateľnosťou projektov štrukturálnych fondov
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riešených na SPU v Nitre. V zmysle Štatútu SPU v Nitre AS SPU v Nitre prerokoval a schválil
Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2018.
Za účelom transparentnosti a informovanosti členov akademickej obce SPU v Nitre a členov
AS SPU v Nitre, ako aj z dôvodu zjednodušenia dostupnosti materiálov a komunikácie medzi
AS SPU v Nitre a akademickou obcou SPU v Nitre je na webovej stránke SPU v Nitre
umiestnená osobitná sekcia (http://www.uniag.sk/sk/akademicky-senat/), na ktorej sú
zverejnené informácie o činnosti AS SPU v Nitre, ako aj príslušná dokumentácia.
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. poďakovala všetkým členom za spoluprácu a dala hlasovať za
schválenie predloženej správy.
Uznesenie AS SPU 1/8/19:
AS SPU schvaľuje Správu o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/2018-11/2019 bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania: za návrh: 25 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 5:
Prorektor doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. predložil Žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom
pozemkov v k.ú. Malanta (príloha č. 2) na obdobie 10 rokov na pozemky vo výmere 6,61604
ha, ktoré bude SPU v Nitre využívať na realizácie pokusov v rámci vedy a výskumu. Cena
nájmu vychádza z obvyklej ceny nájomného v zmysle novely zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. predniesla stanovisko Komisie pre rozvoj pri AS
SPU v Nitre, v ktorom členovia komisie odporučili predložený materiál schváliť.
Diskusia:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. sa spýtala, či univerzita nemala zámer tieto pozemky odkúpiť
a ďalej chcela vedieť, či v budúcnosti môžu pozemky využívať aj iné fakulty ako FAPZ a FZKI,
ktoré prejavili aktuálne záujem.
Reagovala rektorka, ktorá uviedla, že Malanta sa riešila rok, nájomná zmluva skončila, došlo
k zmene majiteľa a bola snaha o výmenu pozemkov, ale nič vhodné sa nenašlo. Nový majiteľ
nepredá pôdu, má tam investičné zámery. Záujem prejavila aj FEŠRR. Rektorka je presvedčená,
že momentálne je to najlepšie riešenie.
Uznesenie AS SPU 2/8/19:
AS SPU v Nitre súhlasí s prenájmom pozemkov na základe nájomnej zmluvy podľa
geometrického plánu p.č. 2411/39 a 2411/40 v celkovej výmere 6,61604 ha v kú Nitrianske
Hrnčiarovce, Dolná Malanta medzi prenajímateľom Róbertom Ďuricom a nájomcom
SPU v Nitre na obdobie nie kratšie ako 10 rokov a za výšku nájomného neprekračujúcu
obvyklú cenu nájomného v danom katastrálnom území.
Výsledok hlasovania: za návrh: 25 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 6:
Prorektor doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. predložil Žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom
kancelárskych priestorov v priestoroch FZKI (príloha č. 3). Na základe vyjadrenia dekana
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FZKI, prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., fakulta disponuje voľnou kanceláriou a súhlasí
s prenájmom kancelárskych priestorov na Hospodárskej ulici č. 7 v celkovej výmere 23 m2 pre
prenajímateľa Hydromeliorácie š.p, DP Nitra. Nájomná zmluva bude uzatvorená po súhlasnom
stanovisku AS SPU k prenájmu priestorov na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
Uznesenie AS SPU 3/8/19:
AS SPU v Nitre súhlasí s prenájmom kancelárskych priestorov na Hospodárskej ulici č. 7
o celkovej výmere 23 m2 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
Výsledok hlasovania: za návrh: 25 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 7:
Nasledovalo vystúpenie rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., ktorá
informovala o aktuálnom dianí na univerzite.
Postupne uviedla:
- aktuálnu informáciu o návrhoch akreditačných štandardov, ktoré podľa nej sú dobre
nastavené a reagujú na požiadavky európskeho systému kvality. Znižovať úroveň
štandardov nie je vhodné. Univerzita sa musí uchádzať minimálne o 4 študijné odbory. Do
20. 12. 2019 je výzva na prihlasovanie hodnotiteľov a bolo by vhodné, keby sa prihlásili
záujemcovia na hodnotiteľov,
- pripravuje sa projekt na ERASMUS – univerzity v súčinnosti s FEŠRR.
- bol podaný projekt na kreatívne centrum v priestoroch SlPK – model pre talentovaných
a tvorivých študentov
- bol podpísaný prvý kapacitný projekt v hodnote 1 mil. €. Finančné prostriedky môžu byť
použité iba na vedu a výskum.
- SR sa zaradila medzi krajiny, v ktorých EÚ plánuje investovať do elektromobility
a mobilných zariadení. Bola zriadená Slovenská batériová aliancia, do ktorej SPU v Nitre
požiadala o prijatie a už má aj vyrozumenie, že sme sa stali členom aliancie spolu s ďalšími
univerzitami. Pre TF je to obrovská príležitosť, ide o perspektívnu tému do budúcnosti.
- 02. 12. 2019 SPU v Nitre podpisom Zmluvy o združení výskumne a technicky orientovaných
univerzít SR vstúpila do tohto tzv. Združenia V7.

K bodu 8:
Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. informovala o Uzneseniach Rady vysokých škôl SR zo dňa
03. 12. 2019 (príloha č. 4). Uviedla, že po schválení štandardov sa vypracuje metodika, podľa
ktorej sa bude posudzovať plnenie štandardov.
V konkrétnych pripomienkach odzneli požiadavky:
- RVŠ SR navrhuje doplniť do III: Definícia pojmov (s. 6) exaktné zadefinovanie, že pod
pojmom „aspoň niekoľko“ sa rozumie tri a viac.
- RVŠ SR navrhuje znížiť počet osôb vo funkcii docenta tvoriacich jadro personálneho
zabezpečenia pre študijné programy prvého a druhého stupňa.
- RVŠ SR navrhuje znížiť počet osôb tvoriacich jadro personálneho zabezpečenia pre študijné
programy tretieho stupňa a HIK z piatich osôb na tri.
V prílohách boli uvedené návrhy:
- RVŠ SR navrhuje zmeniť v minimálnych požiadavkách na docenta vo všeobecnej časti bod
c) slovné spojenie „účasť na vedení“ na „účasť na riešení“.
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- RVŠ SR navrhuje doplniť minimálne požiadavky na docenta/profesora vo všeobecnej časti

nové písmeno „g/i) neporušenie princípov integrity tvorivej činnosti“.
- RVŠ SR navrhuje doplniť minimálne požiadavky na docenta/profesora vo všeobecnej časti
v bode a) text „alebo popularizačnej resp. odbornej monografie“.
- RVŠ SR navrhuje v odôvodnených prípadoch diferencovať minimálne požiadavky na
získanie titulu docent/profesor v rámci skupín študijných odborov resp. aj jednotlivých
odborov.
Na záver RVŠ SR ostro odsúdila neoprávnený postup policajného zásahu na akademickej pôde
Akadémie policajného zboru dňa 28. 10. 2019 a požiadala kompetentné orgány prešetriť
okolnosti zásahu, vyvodiť dôsledky a zabezpečiť, aby sa podobné prípady neopakovali.
Ing. Marta Paula Bendelová informovala o aktuálnych informáciách od študentskej časti AS
SPU v Nitre (príloha č. 5). Uviedla, že školenia o zabezpečovaní kvality sa zúčastnia dvaja
študenti SPU v Nitre, obidvaja sú z fakulty FEŠRR, a to Viktor Palko a Bc. Alexandra Bartová.
Nasledovala Správa o valnom zhromaždení ŠRVŠ, ktoré zasadalo v dňoch 28. 11.–01. 12. 2019
v Tvrdošíne. Delegáti ŠRVŠ boli oboznámení s návrhom metodiky delenia štátnej dotácie
vysokým školám a so štandardami kvality. Boli odsúhlasené pripomienky (príloha č. 6):
- univerzita by mala byť povinná pripraviť strategický dokument, ktorý opisuje víziu
a poslanie VŠ,
- definovanie kritérií a odstupňované excelentnosti ich napĺňania (veda a výskum, tvorivá
činnosť, starostlivosť o študentov, inovatívne vzdelávanie zamerané na potreby študentov,
internacionalizácia, orientácia na prepojenie s praxou),
- sektorové diferencovanie štandardov - aby štandardy zohľadňovali odborové a sektorové
špecifiká,
- digitalizácia,
- chýba komplexná analýza jednotlivých odborov.
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. doplnila rektorku a uviedla, že prišla informácia o
podpise zmluvy o NFP národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku (NITT SK II.), ktorý bude okrem iného podporovať členské subjekty
Národného centra pre TT (ktorého členom je aj SPU v Nitre spolu s ďalšími univerzitami z V7
a SAV).

K bodu 9:
Na záver doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zaželala
krásne sviatky.
Zapísala: Mgr. Mária Urbanová
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre
Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Lucia Tátošová PhD.
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
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Prílohy:
1. Správa o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/2018-11/2019
2. Žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom pozemkov v k.ú. Malanta
3. Žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom kancelárskych priestorov
4. Uznesenia RVŠ k Akreditačným štandardom
5. Aktuálne informácie k zasadnutiu AS SPU od študentskej časti AS SPU v Nitre
6. Pripomienky ŠRVŠ k Akreditačným štandardom
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Sumarizácia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 11. 12. 2019
Uznesenie AS SPU 1/8/19:
AS SPU schvaľuje Správu o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/2018-11/2019 bez
pripomienok.
Uznesenie AS SPU 2/8/19:
AS SPU v Nitre súhlasí s prenájmom pozemkov na základe nájomnej zmluvy podľa
geometrického plánu p.č. 2411/39 a 2411/40 v celkovej výmere 6,61604 ha v kú Nitrianske
Hrnčiarovce, Dolná Malanta medzi prenajímateľom Róbertom Ďuricom a nájomcom
SPU v Nitre na obdobie nie kratšie ako 10 rokov a za výšku nájomného neprekračujúcu
obvyklú cenu nájomného v danom katastrálnom území.
Uznesenie AS SPU 3/8/19:
AS SPU v Nitre súhlasí s prenájmom kancelárskych priestorov na Hospodárskej ulici č. 7
o celkovej výmere 23 m2 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
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