Zápisnica
zo zasadnutia Akademickej obce SPU v Nitre dňa 14. 11. 2011
Zasadnutie viedla doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., ktorá privítala všetkých prítomných hostí,
osobitne predsedu AS SPU Doc. Ing. Jána Weisa, CSc., rektora SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Petra
Bielika, PhD. a Ing. Luciu Moškovú za študentskú časť AS SPU. Predniesla návrh programu,
ktorý bol schválený na ostatnom zasadnutí AS SPU v Nitre a ktorý bol doplnený na žiadosť
p. rektora o bod 2.
Program:
1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Ocenenie pedagógov SPU v rámci Univerzity tretieho veku
3. Správa o činnosti AS SPU v Nitre za uplynulý rok pôsobenia
4. Príhovor rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Petra Bielika, PhD.
5. Diskusia
6. Záver
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. vyzvala prítomných členov AO SPU, aby sa vyjadrili
k predloženému programu, prípadne ho doplnili. Nakoľko neboli vznesené pripomienky,
skonštatovala, že zasadnutie sa bude riadiť predloženým programom.
Ad 2) Prof. RNDr. Zdenka Galová, CSc. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
v súlade so svojím poslaním – poskytovať širokospektrálne vzdelávanie, nielen z hľadiska
rozmanitosti študijných programov, ale aj foriem a stupňov štúdia, vytvára široké možnosti aj
pre celoživotné vzdelávanie. Jednou z dôležitých aktivít, ktoré naša univerzita plní v oblasti
celoživotného vzdelávania, je aj záujmové vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku.
Počas dvadsaťročného obdobia jeho realizácie, ktorého výročie si v súčasnosti pripomíname,
túto formu štúdia absolvovalo už 2 144 absolventov. Študujúcimi sú ľudia, ktorí aj v
seniorskom veku prejavili záujem o vzdelávanie v rôznych študijných programoch. Každý
vek prináša rôzne príležitosti, ktoré využitím v správnom čase a na správnom mieste sú
predpokladom napredovania a naplnenia osobných ambícií. Vzdelávanie je aktivita, ktorú
možno realizovať v každom veku. Na našej alma mater si vážime vzťah našich seniorov
k univerzite tretieho veku. Záujem o nové poznatky študujúcich je veľký, preto pre lektorov je
toto vzdelávanie náročné, avšak na druhej strane zaujímavé, pretože výučba seniorov má
vzhľadom k ich životným skúsenostiam a entuziazmu, špecifickú a nenapodobiteľnú
atmosféru. V rámci tohto typu celoživotného vzdelávania študovalo napr. v uplynulom akad.
roku 520 záujemcov a bez nadsádzky môžeme povedať, že univerzita tretieho veku je našou
siedmou, síce menšou, ale veľmi produktívnou fakultou. Štúdium úspešne ukončilo 141
absolventov. Na tomto mieste treba poďakovať a pripomenúť si pedagógov, ktorí venovali
univerzite tretieho veku veľa rokov zo svojho plodného života. Spoluzakladateľom univerzity
tretieho veku bol vynikajúci pedagóg a zapálený propagátor seniorského vzdelávania pán
prof. Švihra, ktorého pán rektor na otvorení akademického roka ocenil in memoriam zlatou
medailou SPU. K pánu prof. Švihrovi sa postupne pričlenili aj ďalší pedagógovia našej
univerzity, ktorí venovali univerzite tretieho veku veľa rokov zo svojho plodného života. Pán
rektor si vysoko váži a oceňuje prácu všetkých, ktorí svojou angažovanosťou v rámci
univerzity tretieho veku šírili resp. ešte stále šíria dobré meno našej alma mater, preto sa
rozhodol na tomto zasadnutí akademickej obci odovzdať im ocenenia. Pani prorektorka
požiadala po príhovore pána rektora o odovzdanie ocenení. Ocenení boli: prof. Ing. Ivan
Hričovský, DrSc., prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., prof. Ing. František Špánik, DrSc., prof. Ing.
Jozef Hanes, CSc., prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., prof. Ing. Anton Uher, PhD., prof. Ing. Ján
Matuškovič, PhD., doc. Ing. Jozef Húska, CSc., doc. Ing. Vladimír Popelka, PhD., doc. Ing.
Slavko Bernáth, PhD., doc. Ing. Ján Kóňa, PhD., doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., Ing. Emília
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Škorecová, CSc. Pán rektor ocenil aj prácu pani Ing. Márii Adamovskej, administratívnej
pracovníčky univerzity tretieho veku, ktorá dlhé roky organizačne zabezpečovala chod
výučby.
Ad 3) Doc. Ing. Ján Weis, CSc. predniesol Správu o činnosti AS SPU v Nitre za uplynulý
rok pôsobenia AS SPU. Informoval, že vzhľadom k tomu, že dňa 19. 11. 2010 prebehlo
ustanovujúce zasadnutie AS SPU na nové funkčné obdobie a 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, tak predložil návrh na zvolanie AO SPU na deň
14. 11. 2011 do Auly SPU. Kompletná správa je v prílohe.
Ad 4) Dr.h.c. prof. Peter Bielik, PhD., rektor SPU po privítaní všetkých
prítomných vyhodnotil pôsobenie súčasného vedenia SPU za rok jeho činnosti z pohľadu
dlhodobých zámerov a to v štyroch hlavných bodoch.
Vzdelávanie – počty študentov , ktorých vychováme nám ovplyvňujú rozpočet, dotácie.
Základná otázka je uplatnenie absolventov praxi, pričom gestori študijných programov by sa
mali zamyslieť nad uplatniteľnosťou svojich absolventov. Je nutné zatraktívniť študijné
programy. Zahraniční študenti – zatiaľ je ich veľmi málo v porovnaní s ostatnými
univerzitami. V budúcnosti je nutné ponúkať aspoň jeden študijný program v anglickom
jazyku na druhom stupni štúdia na každej fakulte. Rektor SPU sa vyjadril aj k personálnemu
manažmentu našej univerzity, personálnym garanciám a bilancii výkonov k počtu
pracovníkov univerzity. V porovnaní s priemerom na iných VŠ je u nás situácia vážna až
kritická. Na SPU je 38 % učiteľov z celkového počtu zamestnancov, pričom priemer v SR je
46 % na verejnú školu. Je nutné sa priblížiť k priemeru verejných vysokých škôl na
Slovensku.
Veda a výskum – poďakovanie tým, ktorí robia vedu v rámci štrukturálnych fondov.
Východiská pre vedu a výskum – sme úspešní v grantových agentúrach, relatívne stabilní, ale
na druhej strane je veľká roztrieštenosť, malá internacionálnosť (málo medzinárodných
projektov). Úspechy pracovísk nezávisia od počtu zamestnancov, ale od vedeckých kapacít,
ktoré tam pôsobia. Veľmi nízka vedecká spolupráca s praxou. Z 341 projektov v rámci SR –
11 na SPU. V medzinárodnom rozsahu len 4 projekty, pričom práve v týchto projektoch sú
veľké peniaze. V súčasnosti zazmluvnených 8 projektov, ktoré prinesú 17 miliónov Euro.
Ekonomické ukazovatele – v minulom roku univerzita vykázala hospodársky výsledok v tzv.
červených číslach. Ide o porovnanie výnosov a nákladov. Ak by sme neboli v období tvorby
hospodárskeho výsledku dosahovali kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti,
tak by strata bola ešte výraznejšia. Čo to spôsobuje? Zaostávame v podnikateľskej činnosti za
priemerom na Slovensku, nečerpajú sa dovolenky v príslušnom roku podľa harmonogramu,
odpisy sa neprenášajú do kalkulácií, vysoké náklady na energie. Zavedením separovaného
zberu sa šetria určité prostriedky. Cesta predaja nehnuteľností nie je riešením, predáva sa len
to, o čo nie je záujem. Momentálne nie je schválený rozpočet pre budúci rok, v januári 2012
ideme podľa 1/12 provizória.
Do budúcna pre rok 2012 – zmena vykurovacieho systému (30 percent energie ide mimo); je
nutné riešiť kritický stav balkónov na ŠD Mladosť; napriek tomu, že sme stavbou storočia,
fasády budov sú v havarijnom stave; zateplenie ŠD Nová doba; dostavba pavilónu TF podľa
existujúcej dokumentácie, sceľovanie parciel pod budovami SPU vzhľadom k vlastníctvu
jednotlivých pozemkov.
Infraštruktúra – bol spustený nový UIS, všade máme wifi vďaka štrukturálnym fondom.
Najvýznamnejšie medzinárodné úspechy: stali sme sa členom Európskej asociácie univerzít
so sídlom v Bruseli, členom Európskej asociácie univerzít Life Sciences, členom regionálnej
asociácie pre strednú a juhovýchodnú Európu so sídlom vo Viedni, prijatí sme boli za člena
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Asociácie univerzít juhovýchodnej Európy a regiónu Čierneho mora so sídlom
v Tesalonikách, za člena Dunajského vedomostného klastra, získali sme akreditáciu pre
zabezpečenie MBA štúdia na našej univerzite, ďalej za člena Dunajskej rektorskej
konferencie so sídlom vo Viedni a chystá za založenie Vyšehradskej asociácie univerzít so
sídlom na našej univerzite.
Na záver p. rektor skonštatoval, že je nutné otvárať konštruktívny dialóg, čo by sa malo
zlepšiť na našej univerzite a tak pomôcť napredovaniu SPU.
Ad 5) V diskusii vystúpila nezávislá novinárka Veronika Toroková, ktorá sa predsedu AS
SPU spýtala v súvislosti so zamestnaním učiteľov po 65. roku veku, kde bolo povedané, že
táto otázka je primerane ošetrená. Čo to znamená ? Doc. Ing. Ján Weis, CSc. odpovedal, že po
ukončení pracovného pomeru má učiteľ právo požiadať raz za 3 roky o predĺženie pracovného
pomeru. Doteraz mohol učiteľ požiadať max. 2x a to každý rok.
Ad 6) Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. ukončila zasadnutie AO SPU, poďakovala všetkým
za účasť, popriala veľa zdravia a úspechov v nasledujúcom období. Vyzvala všetkých členov
AS SPU na zodpovedné pristupovanie ku všetkým riešeným úlohám a otázkam, ktoré sa AS
SPU predkladajú.

Zapísala: Mgr. Mária Urbanová

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

Prílohy:
1. Správa o činnosti AS SPU za obdobie november 2010 – november 2011
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