Zápisnica 6
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 10. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – počet 25
Ospravedlnení : JUDr. Zuzana Ilková, PhD., doc. Ing. Pavol Findura, PhD., Ing. Loreta
Schwarczová, PhD., Ing. Kamila Majerčíková, Ing. Ivan Takáč, PhD., doc. Ing. Viliam Bárek,
PhD.
Neprítomní : Ing. E. Tvrdá (FBP) – vzdala sa mandátu – dlhodobý študijný pobyt
Bc. L. Karas (FEŠRR) – vzdal sa mandátu – prerušil štúdium

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. dal hlasovať za ospravedlnenie členov AS SPU a konštatoval, že
členovia AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľujú ospravedlnenie menovaných z neúčasti na
zasadaní AS SPU v Nitre.
Ad 1) Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Weis, CSc., privítal prítomných
členov senátu a hostí, menovite pána rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.,
prorektorov, prítomných dekanov fakúlt, predsedov AS fakúlt, kvestorku doc. Ing. Oľgu
Roháčikovú, PhD. a ostatných hostí.
Následne predložil návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre, v ktorom navrhol doplniť
nové body v bode rôzne. Konečná podoba programu bola nasledovná:
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia AS SPU v Nitre
Vyhlásenie volieb do AS SPU za AO študentov FBP a FEŠRR
Informácia o metodike rozpočtu pre VŠ
Informácia o novele zákona o VŠ
Zvolanie zasadnutia AO SPU na deň 14. 11. 2011 o 14.00 hod. v Aule SPU
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS
SPU rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
9. Rôzne – odpredaj bytoviek na Baratsku
– vystúpenie Mgr. Bellerovej, PhD., riaditeľky SlPK
10. Záver

Program bol jednomyseľne schválený.
Ad 2) Voľba overovateľov zápisnice : doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Ing. František Šinský
Jednomyseľne schválení.
Voľba skrutátorov – Ing. Danica Vraniaková, Ing. Peter Pastrnák
Jednomyseľne schválení.
Ad 3) Tajomníčka AS SPU Mgr. M. Urbanová vyhodnotila plnenie uznesení z ostatného
zasadnutia AS SPU. Uznesenia boli 3: 1. a 2. – splnené, 3. – v štádiu riešenia.
Ad 4) Vyhlásenie volieb do AS SPU za AOŠ FBP a FEŠRR.
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Na vedenie AS SPU bolo doručené oznámenie o prerušení štúdia na FEŠRR od Bc. L. Karasa
(príloha č. 2), ktorý bol zároveň podpredsedom AS SPU za študentskú časť AS SPU. Listom
sa tiež vzdala mandátu člena AS SPU Ing. E. Tvrdá, ktorá dlhodobo prerušila doktorandské
štúdium (príloha č. 3). Z tohto dôvodu je potrebné vyhlásiť riadne voľby do AS SPU v Nitre
za AOŠ FBP a FEŠRR. Po voľbách bolo odporučené, aby sa študentská časť AS stretla
a navrhla zo svojich radov podpredsedu AS SPU, aby na ďalšom zasadnutí AS sa mohli
uskutočniť tajné voľby podpredsedu AS SPU za študentskú časť AS SPU.
Uznesenie AS SPU 1/6/11:
AS SPU v Nitre vyhlasuje riadne voľby do AS SPU za akademickú obec študentov FBP
a FEŠRR na deň 9. 11. 2011. V prípade neplatnosti výsledkov volieb podľa
čl. 10. ods. 1 Zásad volieb do AS SPU v Nitre vyhlasuje opakovanie volieb na deň
16. 11. 2011.
Ad 5) Pani kvestorka predniesla informáciu o metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu
pre VŠ v roku 2012. Upozornila, že je to návrh z júla 2011, ale medzitým MŠVVaŠ SR
navýšilo objem peňazí, zatiaľ sa nevie, aký návrh bude schválený. V návrhu sa uvádza, že sa
berie počet študentov z minulého roka; do motivačných štipendií sa dostávajú aj študenti
externého štúdia; došlo k zníženiu špecifík na laboratórne cvičenia; niektoré špecifiká sa
nebudú brať ako špecifiká (SlPK); rektorská konferencia a Rada VŠ boli vyzvaní, aby
metodiku pripomienkovali. Pripomienky na rade kvestorov – garantované minimum
tarifného platu úplne odstrániť alebo znížiť na 80 percent (úspešnejší doplácajú na tých menej
úspešných); koeficient uplatniteľnosti absolventov v odbore – nech sa s ním nepočíta; pri
všetkých ukazovateľoch rovnaký dátum; celoplošné vyradenie knižníc z nároku na špecifiká –
naša knižnica je rezortná knižnica nielen univerzitná. Laboratórne cvičenia pomohli
technickým fakultám a keď dokážeme do 31. 10. 2011 dodať relevantné číselné podklady
ohľadom nákladov na laboratórne cvičenia, pokúsi sa vedenie SPU zabojovať za TF, FEŠRR
a FBP.
Naše ukazovatele - 2-ročné sledovanie výkonov; počty študentov k 31. 10. 2011. Výkony vo
vede a vzdelávaní ponechať podľa kľúča MŠVVaŠ SR, ale tu už sú problémy: vzájomný
zápočet výkonov medzi jednotlivými fakultami; výskum – nová fakulta (FEŠRR - ako to
prepočítať?), výskumné granty – finančné prostriedky len na fakultu, z ktorej je 1. riešiteľ
alebo spraviť prepočet na všetkých riešiteľov aj z iných fakúlt?
Dotácia (júlový návrh): vo vzdelávaní žiadny nárast (61%); kapitálové výdavky v KEGE
boli pretransformované na bežné; veda v rámci rozpočtu tvorí 25%; nárast motivačných
štipendií – pridaním externých študentov, dotovanie stravovania a ubytovania sa znížilo
(stravovanie z 1 eura na 0,80 eura).
67 % - vzdelávanie a doktorandi, 20 % veda, 13 % sociálne veci (rovnaké niekoľko rokov).
Tento návrh je ešte nezáväzný a asi je predčasné ho ďalej analyzovať.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. informoval, že P-AS SPU uložilo Ekonomickej komisii AS SPU
v spolupráci s pani kvestorkou pripraviť oponentúru metodiky rozpočtu pre VŠ, ktoré budú
predložené na rektorskej konferencii a v Rade VŠ. P-AS SPU uložilo Ekonomickej
a Pedagogickej komisii AS SPU v spolupráci s kvestorkou a dekanmi vypracovať návrh
metodiky vnútorného prerozdelenia finančných prostriedkov pri zohľadnení špecifík
jednotlivých fakúlt na rok 2012.
Diskusia: doc. Ing. Peter Serenčés, PhD. – Ekonomická komisia AS SPU sa zaoberala
metodikou a podporuje vznesené pripomienky, pričom treba zvážiť zníženie garantovaného
minima resp. jeho vypustenie z metodiky. Ekonomická komisia navrhuje zníženie z 95 % na
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90 %. Sledovanie absolventov na Úrade práce v rozsahu 3 mesiacov je príliš krátka doba.
Knižnica by mala byť kardinálna otázka každej univerzity a treba docieliť stav, aký bol do
roku 2010.
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. – bola oslovená Slovenská asociácia knižníc s cieľom vrátiť sa
k špecifikám knižníc. Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – aj naša univerzita prispieva na
financie takých škôl, na ktorých sa nesleduje ich celkový príjem, ale všetci prispievajú na ne
len preto, že je garantovaný príjem 95 %. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. – uplatnenie
absolventov – nejde o uplatnenie v odbore ale podľa odborov a je neprijateľné percentuálne
zrovnávať sa so školou, ktorá ma 35 absolventov. Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. rozdelenie rozpočtu na SPU. Na SPU je nutné najprv pripraviť metodiku a potom akceptovať
čísla, ktoré z toho vyjdú. Navrhuje zabezpečiť tarifné platy, a na ostatné finančné prostriedky
vytvoriť po dohovore metodiku prerozdelenia. Je nutné, aby prerozdelené finančné
prostriedky motivovali a nech sa stále neprihliada na dlhoročnú solidárnosť. P. rektor –
schvaľuje prípravu metodiky bez čísel, s ktorou budú súhlasiť dekani a neskôr sa schváli
v senáte a potom sa už len dosadia čísla, ktoré sa budú akceptovať. Garantovanie tarifných
platov vedie k tomu, že sa nebude nikto prepúšťať, pretože by prišlo k zníženiu príjmu
fakulty.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. vyzval AS SPU podporiť uznesenia, ktoré boli prijaté na P-AS SPU.
Doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. podala pozmeňujúci návrh na termín v 2. uznesení a to do
30. 11. 2011
Uznesenie 2/6/11
AS SPU ukladá Ekonomickej a Pedagogickej komisii AS SPU v spolupráci s kvestorkou
a dekanmi vypracovať návrh metodiky vnútorného prerozdelenia finančných
prostriedkov pri zohľadnení špecifík jednotlivých fakúlt na rok 2012 v termíne do 30.
11. 2011.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Ad 6) Predseda AS doc. Ing. Ján Weis, CSc. predniesol informáciu k novele zákona o VŠ
a zhrnul niektoré návrhy zmien:
Členstvo v AS končí ukončením funkčného obdobia člena. Snaha ponechať mandát študenta
po ukončení jedného stupňa štúdia, ktorý bude pokračovať na nasledujúcom stupni s tým, že
preruší členstvo a nadobudne ho dňom nového zápisu. Zavedenie inštitútu náhradníka z radov
študentov. Návrh o ukončení pracovného pomeru pedagogického pracovníka vo veku 70
rokov a obmedzenie predĺženia pracovnej zmluvy max. 3 krát. Návrh na predĺženie dĺžky
štúdia aj s navýšením počtu získaných kreditov (očakáva sa širšia diskusia). Úplné znenie
zákona o VŠ je dostupné na stránke Rady VŠ (príloha č. 4).
Ad 7) Zvolanie zasadnutia AO SPU
Vzhľadom k tomu, že dňa 19. 11. 2010 prebehlo ustanovujúce zasadnutie AS SPU na nové
funkčné obdobie a vzhľadom k tomu, že podľa časti 5, čl. 18, ods. 2 Rokovacieho poriadku
AS SPU v Nitre podáva AS SPU v Nitre jedenkrát ročne Akademickej obci správu o činnosti
za uplynulé obdobie, doc. Ing. Ján Weis, CSc. predložil návrh na zvolanie AO SPU na deň 14.
11. 2011 do Auly SPU s týmto programom :
1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Správa o činnosti AS SPU v Nitre za uplynulý rok
3. Príhovor rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.
4. Diskusia
5. Záver
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Rokovanie bude viesť doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. Za predsedníckym stolom bude sedieť
p. rektor, predseda AS SPU, predsedajúci a zástupca študentskej časti AS SPU.
Uznesenie AS SPU 3/6/11:
AS SPU v Nitre zvoláva Akademickú obec SPU v Nitre na deň 14. 11. 2011 o 14.00 hod.
do Auly SPU. Schvaľuje program zasadnutia AO SPU v Nitre. Žiada p. dekanov
o vyhlásenie dekanského voľna na deň 14. 11. 2011 od 13.30 hod.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Ad 8) Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU v Nitre,
rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.
– 2. 9. 2011 bol implementovaný na SPU nový UIS.
– Problém so spustením vykurovacieho obdobia v ŠD Mladosť a na KTVŠ FZKI – už je
to vyriešené.
– Zateplenie ŠD: Nová Doba, Mladosť. MŠVVaŠ SR odmietlo finančne pomôcť, preto
investície treba hľadať v schválených predajoch nehnuteľností (pozemky,
Baratsko, ...).
– Nový internát Pribina – 8. 10. 2011 prebehlo 1. súdne pojednávanie v súvislosti
s neplnením zmluvy (firma INPEK odmietla prevziať podľa zmluvy starý internát
Pribina). Súd prijal návrh na vypočutie bývalých štatutárnych zástupcov SPU. SPU už
nový internát Pribina prebrala, prebehla už verejná aukcia na zakúpenie prvotného
vybavenia (chýba nám 500 tisíc Euro). V krajnom prípade sa bude postupne
zariaďovať po poschodiach.
– Energetické hospodárstvo na SPU (najhoršie v Európe!). 1 milión Euro dávame na
plyn ročne. Tento rok uplynie životnosť vykurovacieho systému a je nutné mať
prichystanú alternatívu (príloha č. 5). Možnosti : 1. pripojiť sa na centrálnu
vykurovaciu spoločnosť (Chrenová), 2. výmena kotlov, 3. decentralizácia
vykurovacieho systému. Na základe ekonomických analýz je najvýhodnejšia
3. alternatíva, pri ktorej prichádza k 40 % úsporám.
Diskusia: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. – podporil decentralizáciu, ktorá zabezpečuje
dolaďovanie a lokálne regulovanie. Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – položila otázku, či nás
internáty nestoja príliš veľa a na úkor ostatných priestorov (možno budeme mať nové
internáty, ale nebude kde učiť). Uviedla príklad SlPK, kde nás priestory stáli príliš veľa
a ostatné priestory šli bokom.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. navrhol, aby AS SPU podporil variant č. 3 (decentralizáciu
vykurovacieho systému), aby p. rektor mal podporu AS SPU pre ďalšie kroky, ktoré bude
v tomto zmysle podnikať. Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. navrhla vziať túto informáciu len
na vedomie a nie aby AS SPU rozhodoval o výbere alternatívy riešenia vykurovacieho
systému, na toto AS SPU ani nie je dostatočne fundovaný a ani to nie je jeho úlohou. Ďalej
v diskusii vystúpili: Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
a p. rektor, ktorý vysvetlil, že nechce naďalej rozvíjať 3 alternatívy, stačí mu dať mandát,
ktorou cestou sa má uberať pri riešení tohto problému.
Uznesenie AS SPU 4/6/11:
AS SPU berie na vedomie a odporúča stratégiu riešenia vykurovacieho systému SPU
a to variant č. 3 (decentralizácia vykurovacieho systému).
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Doc. Ing. Ján Weis, CSc. informoval o ukončení členstva v AS SPU v Nitre – Ing. E. Tvrdá,
ktorá sa vzdala mandátu listom a Bc. L. Karas, ktorý oznámil ukončenie členstva e-mailom.
P. kvestorka – predniesla návrh na odpredaj 2 bytoviek na Baratsku za cenu znaleckého
posudku (príloha č. 6).
Uznesenie AS SPU 5/6/11
AS SPU v Nitre súhlasí s odpredajom nehnuteľností – bytoviek - nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Kolíňany zapísaných na liste vlastníctva č. 1370, bytovka na
parcele č. 1821/4, bytovka na parc.č.1821/5, bytovka na parcele č.1821/6, bytovka na
parcele č.1821/7 v podiele 1/1 minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Výnosy z predaja sa použijú na rekonštrukciu ŠD Mladosť.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. – tlmočila problém SlPK, kde nákup literatúry každým rokom
klesá, pričom tento rok sa nenakúpilo ani 2000 kníh. Počet zamestnancov v SlPK tento rok
klesol o štyroch. Je nutné nejaké systémové riešenie ohľadom nákupu literatúry pre potreby
študentov, pedagógov.
P. kvestorka – 2 % zo zisku, ktorý získala univerzita pôjde na nákup literatúry. Vyslovila
výzvu pre pomoc z grantov na katedrách. P. rektor sľúbil, že to bude riešené spolu s dekanmi
a bude informovať o výsledkoch rokovania.
Ad 10) Doc. Ing. Ján Weis, CSc. poďakoval prítomným členom AS SPU a hosťom za
aktívnu účasť, ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Mária Urbanová

doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Ing. František Šinský

Prílohy:
1. Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FBP a FEŠRR
2. Oznámenie o prerušení štúdia na FEŠRR Bc. Ladislava Karasa
3. Oznámenie o prerušení doktorandského štúdia na FBP Ing. Evy Tvrdej
4. Informácia k novele VŠ zákona
5. Stratégia riešenia vykurovacieho systému SPU
6. Súhlas s odpredajom nehnuteľností
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