Správa o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2014
Vážení členovia Akademickej obce SPU v Nitre !
Akademický senát SPU v Nitre končí 19. 11. 2014 svoje štvorročné funkčné obdobie.
Z tohto dôvodu sa aspoň krátko obrátim do nedávnej minulosti.
Akademický senát sa schádzal počas celého štvorročného obdobia pravidelne a podľa
potreby tak, aby sme všetky predkladané materiály prerokovali v primeraných termínoch.
Pokiaľ to bolo možné, členovia P-AS SPU a AS SPU dostávali podklady na zasadnutia P-AS
SPU a AS SPU k jednotlivým bodom v dostatočnom časovom predstihu.
Mimo riadnych rokovaní AS SPU sa v každom kalendárnom roku uskutočnilo jedno
výjazdové zasadnutie AS SPU. AS SPU zvolal dvakrát zhromaždenie AO SPU do Auly SPU.
Vzhľadom k tomu, že od 1. 9. 2012 platí tzv. „veľká“ novela zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zásadne zasiahla do
znenia vnútorných predpisov SPU, veľkú časť pracovných zasadnutí sme venovali
schvaľovaniu nových znení vnútorných predpisov SPU a následne štatútov jednotlivých fakúlt
SPU. Tu nám ostal rest – Štatút TF, ktorý bude musieť schváliť už nový AS SPU v Nitre.
Veľmi zásadnou úlohou bolo vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU, ktoré sa
uskutočnilo 19. 2. 2014 a vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnili 15. 10.
2014.
AS SPU v Nitre od zverejnenia Správy o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2013,
zasadal celkom 9-krát, z toho sa jedenkrát uskutočnilo výjazdové zasadnutie AS SPU
v Rišňovciach.
Pred každým zasadnutím AS SPU bolo v dostatočnom predstihu zvolané zasadnutie
P-AS, rozšírené o predsedov odborných komisií AS a pozvaných hostí k predkladaným
materiálom.
Na rokovaniach AS SPU sa ako pozvaní hostia zúčastňovali p. rektor, prorektori,
kvestorka SPU, dekani jednotlivých fakúlt, predsedovia AS fakúlt, predsedníčka UO OZ
PŠaV doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. Nakoľko sú rokovania AS SPU verejné, niekedy
sa rokovaní zúčastnili aj členovia AO SPU.
Všetky rokovania AS SPU v Nitre sa riadili zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútornými predpismi SPU v Nitre.
Prerokovávané materiály boli predkladané členom predsedníctva AS SPU a podľa
kompetencií členom odborných komisií na pripomienkovanie a po odporúčaní
predsedníctvom AS aj všetkým členom AS SPU v Nitre. Ku koncu funkčného obdobia AS
SPU došlo k zmenám v zložení študentskej časti AS SPU. Novela zákona umožnila
študentom, ktorí predpokladali ďalej pokračovať v štúdiu, požiadať o pozastavenie členstva
v AS SPU. Niektorí ukončili štúdium a prestali byť členmi študentskej časti AO, fakulty
nemohli uplatniť štatút náhradníka, nakoľko v skúšobnom období nie je možné z objektívnych
príčin zorganizovať doplňujúce voľby.
Predsedníctvo AS SPU pracovalo v tomto zložení :
predseda :
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
podpredsedovia : prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
Ing. Danica Vraniaková
Ing. Ján Lajda

- FAPZ
- FBP
- FEŠRR
- FEM
- TF
- FZKI
- za celoškolské pracoviská
- za študentskú časť AO
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Ako tajomníčka AS SPU pracovala Mgr. Mária Urbanová a administratívu AS SPU
v Nitre viedla Ing. Miroslava Cigáňová.
Komisie AS SPU v Nitre pracovali pod vedením predsedov komisií nasledovne :
Pedagogická komisia – predseda doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Pedagogická komisia AS SPU v Nitre vo funkčnom období od 19. 11. 2010 do 19. 11. 2014
pracovala v zložení :
predseda –
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
členovia –
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Mgr. Mária Urbanová
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Činnosť pedagogickej komisie pri AS SPU v Nitre v roku 2014 možno zhrnúť
do nasledovných aktivít :
1. V pripomienkovaní Harmonogramu výučby na akademický rok 2014/2015 na
zasadnutí PK AS SPU
Pedagogická komisia AS SPU na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2014 prediskutovala
Harmonogram výučby na akademický rok 2014/2015 a na základe diskusie sa dohodla na
súhlasnom stanovisku k harmonogramu so 4 pozmeňujúcimi návrhmi:
1. navrhla zmeniť termín zápisov študentov tretieho stupňa z 30. 9. 2014 na termín „do 5. 9.
2014“,
2. navrhla začať celozávodnú dovolenku zamestnancov SPU v čase vianočných sviatkov
udelením rektorského voľna na deň 22. 12. 2014 (t.j. v pondelok),
3. v tabuľke Termíny pre II. stupeň štúdia v poslednom riadku navrhuje PK uviesť namiesto
Prijímacie skúšky/zasadnutie prijímacej komisie len Prijímacie skúšky a termín
15. 7. 2015 pre TF uviesť bez hviezdičky,
4. navrhuje doplniť k Termínom pre III. stupeň štúdia nasledovné :
- študijný plán – do 3. 10. 2014,
- metodika dizertačnej práce – do 28. 2. 2015.
Akademický senát SPU následne na svojom zasadnutí schválil požadované zmeny
s výnimkou bodu (uznesenia) 2.
2. V individuálnom pripomienkovaní :
a a) návrhu rozpočtu na SPU v Nitre v roku 2014 a Správy o hospodárení na SPU v Nitre
členmi PK (doc. Olšovská, prof. Javoreková) k nasledovným otázkam:
- prečo je plánovaný nárast energií v roku 2014 v porovnaní napr. s rokom 2012,
- čoho sa týkajú špeciálne služby,
- ako hospodárili fakulty s rozpočtom v roku 2013 a z čoho boli vyrovnané deficity
(napr. FEM),
- či SPU dostáva peniaze na skončených doktorandov a ako sa prerozdeľujú?
Položené otázky boli ústne zodpovedané na zasadnutí AS SPU v máji 2014
kvestorkou SPU doc. Ing. O. Roháčikovou, PhD.
b) štatútu Výskumného centra AgroBioTech (Olšovská, Javoreková),
c) vypracovaných zápisníc zo zasadnutia AS SPU členmi PK (Olšovská – zápisnica č.
26)
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Legislatívna komisia – predseda doc. Ing. Zuzana Ilková, PhD.
Legislatívna komisia AS SPU v Nitre vo funkčnom období od 19. 11. 2010 do 19. 11. 2014
pracovala v zložení :
predseda –
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
členovia –
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Mgr. Ľubomír Híreš, za študentskú časť AS SPU (členstvo skončené 31. 8. 2014)
Za hodnotený rok 2014 legislatívna komisia zaujala a pripravila stanoviská k návrhom
zmien vnútorných predpisov: Štatút Správnej rady, Dodatok č. 2 k Štatútu SPU v Nitre,
Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre, Dodatok č. 3 k Organizačného poriadku SPU
v Nitre, Štatút Centra ABT.
Na zasadnutiach legislatívnej komisie boli v tomto roku za prítomnosti zástupcov príslušných
fakultných akademických senátov prerokované štatúty fakúlt. Predložené pripomienky
k návrhom boli prediskutované, akceptované pripomienky zástupcovia fakultných senátov
zapracovali do príslušných textov. Na základe prerokovaných návrhov legislatívna komisia
pripravila stanoviská na rokovanie AS SPU v Nitre k jednotlivým fakultným štatútom,
ktorými ich odporučila prerokovať a schváliť, alebo odporučila stiahnuť z rokovania a návrh
prepracovať.
Zasadnutia legislatívnej komisie boli zvolávané nepravidelne, počet rokovaní závisel
od aktuálnych požiadaviek na prediskutovanie návrhov vnútorných predpisov SPU, návrhov
ich zmien a doplnkov a ďalších materiálov, ktoré patria do pôsobnosti akademického senátu.
Ekonomická komisia – predseda doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Ekonomická komisia AS SPU v Nitre vo funkčnom období od 19. 11. 2010 do 19. 11. 2014
pracovala v zložení :
predseda –
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
členovia –
doc. Ing. Margita Čanigová, PhD.
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Činnosť Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre bola za rok 2014 zameraná a orientovaná na
aktuálne úlohy SPU, predovšetkým na tvorbu a rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na
organizačné zložky SPU na rok 2014 a na obsah a štruktúru „Výročnej správy o hospodárení
SPU v Nitre za rok 2013“.
Na zasadnutí EK bol dňa 19. 5. 2014 prerokovaný Návrh rozdelenia neúčelovej
dotácie MŠVVaŠ SR na rok 2014. Východiskom prerozdelenia dotačných prostriedkov
poskytujúcich MŠVVaŠ SR SPU v Nitre je dotácia neúčelového charakteru, účelovú dotáciu
je univerzita povinná použiť počas roka v súlade so stanoveným predmetom určenia.
Východiskom prerozdelenia dotačných prostriedkov je metodika ministerstva.
Niektoré ukazovatele sú v nevyhnutných prípadoch upravené po predchádzajúcom
prerokovaní a kladnom vyjadrení dekanov fakúlt SPU. EK hlasovaním prítomných členov
právoplatne odporučila pre AS SPU v Nitre prijať Návrh rozpisu neúčelovej dotácie zo
štátneho rozpočtu na jednotlivé fakulty a celoškolské pracoviská SPU v Nitre na rok 2014.
Ďalej EK vyjadrila na vyššie uvedenom zasadnutí Stanovisko k „Výročnej správe
o hospodárení SPU v Nitre za rok 2013“.
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Výročná správa obsahuje okrem pohybov a stavov na účtoch výnosových
a nákladových aktív a pasív aj zúčtovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR). Súčasťou je
taktiež chronológia úprav dotačnej zmluvy za rok 2013 podľa podprogramov a prvkov.
V roku 2013 SPU v Nitre ukončila hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom
vo výške 168 479,86 € po zdanení, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 50 458,90 €.
Návrh opatrení vyplývajúci z „Výročnej správy“ reaguje na vývoj hospodárenia SPU
v Nitre v roku 2013 taktiež vo väzbe na jednotlivé opatrenia vychádzajúce z náročnejších
ekonomicko-finančných podmienok dotačného zabezpečenia VŠ v ďalších rokoch.
Komisia pre rozvoj univerzity – predseda prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Komisia pre rozvoj univerzity AS SPU v Nitre vo funkčnom období od 19. 11. 2010 do
19. 11. 2014 pracovala v zložení :
predseda –
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
členovia –
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Ing. Ivan Tkáč, PhD.
Bc. Zuzana Gavenčiaková
Členovia KPR v súlade s rokovaniami AS SPU ako aj P-AS SPU sledovali
a pripomienkovali realizáciu a aktualizáciu základného programového dokumentu, ktorým je
„Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008 –
2015“ a jeho aktualizácie na roky 2010 – 2015, vrátane čiastkových aktualizácii a doplnkov
pre rok 2013 a 2014. Hlavným cieľom zámeru je orientovať a podporiť univerzitu
v pozitívnom vývoji tak, aby vyhovela najvyšším normám pedagogického
a vedeckovýskumného štandardu na Slovensku i v zahraničí, ako aj praktického uplatnenia
absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na trhu práce.
Rozvojové a najmä investičné zámery univerzity boli predkladané na zasadnutiach
P-AS SPU ako aj na zasadnutiach AS SPU v závislosti od získaných finančných zdrojov ako
aj od akútnych resp. havarijných stavov budov a zariadení. Možno konštatovať, že vedenie
univerzity v spolupráci s jednotlivými fakultami iniciatívne hľadá možnosti a finančné zdroje
pre naplnenie rozvojových zámerov a v tomto kontexte sa podarilo niektoré z nich zrealizovať
(výmena okien v pavilónoch A, Z, začatie rekonštrukcie priestorov pre vybudovanie
Excelentného centra výskumu AgroBioTech, rekonštrukcia budov KI, úplné sprevádzkovanie
nového internátu Akademická). Napriek obmedzeným finančným možnostiam Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, podarilo sa v roku 2014 riešiť viaceré rozvojové zámery
a pripraviť projekt pre ďalšiu realizáciu rozvoja univerzity, a to hlavne v oblasti vedy
a vzdelávania (AgroBioTech, oblasť rozvoja IKT, atd.).
V hodnotenom období nevzišli z rokovaní AS SPU v Nitre a ani neboli predložené od
prorektorky pre rozvoj SPU, doc. Ing. Zuzany Palkovej, PhD., ani z vedenia univerzity
neprišli žiadne požiadavky pre Komisiu pre rozvoj riešiť, či posúdiť konkrétne materiály
týkajúce sa rozvoja univerzity. Všetky predložené materiály boli pripomienkované členmi
komisie v rámci zasadnutí P-AS SPU a AS SPU v Nitre. V oblasti zlepšenia stravovania na
SPU v Nitre bola od 1. 10. 2014 menovaná do funkcie predsedníčky členka komisie, prof.
Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Predseda Komisie PR bol prizývaný na P-AS SPU a pravidelne sa zúčastňoval
rokovaní.
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V každej komisii bola zastúpená každá fakulta a študenti.
Na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2013 AS SPU :
- Vyhlásil voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie na deň 19. 2.
2014.
- Uložil legislatívnej komisii vypracovať organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na
rektora SPU v Nitre.
- Schválil novelizované úplné znenie Štatútu Správnej rady SPU v Nitre.
- Schválil úplné znenie Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
- Zobral na vedomie odstránenie formálnych chýb v Štatúte SPU.
- Súhlasil s projektom revitalizácie vonkajších priestorov CUŠ SPU v Nitre.
- Súhlasil s odpredajom budovy SPU v Nitre na Mariánskej ulici a získané prostriedky
odporúčal určiť na rekonštrukciu budovy bývalého ŠVaPÚ.
- Odporučil priestory uvoľnené po D-FEŠRR prideliť pre FBP.
- Súhlasil s pokračovaním nájmu poľnohospodárskej pôdy parc. č. 8828/14, č. 8829/2,
č. 8830/14, č. 8830/15, č. 8830/16 do roku 2015 za cenu 75,00 €/ha.
- Súhlasil s pokračovaním prenájmu časti budovy ŠVaPÚ medzi SPU a MVDr. Stodolom
do 31. 12. 2019 za cenu 9.792,00 €/rok s DPH.
- Súhlasil s prerozdelením neúčelovej dotácie podľa metodiky použitej pri prerozdelení
dotácie, poskytnutej SPU zo ŠR na rok 2013.
Na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2014 AS SPU :
- Zvolil v 1. kole riadnych volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra
Bielika, PhD. jednomyseľne.
- Uložil predsedovi AS SPU predložiť návrh AS SPU na vymenovanie rektora ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- Prerokoval a súhlasil s návrhom zmien v čl. 5 a čl. 9 Štatútu správnej rady SPU v Nitre.
Na svojom zasadnutí AS SPU dňa 2. 4. 2014 :
- Schválil Štatút FBP s pripomienkami.
- Schválil Štatút FZKI s pripomienkami.
Na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014 AS SPU :
- Schválil Správu o činnosti SPU v Nitre na rok 2013 bez pripomienok.
- Schválil Správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2013 bez pripomienok.
- Schválil Harmonogram výučby na SPU na ak. rok 2014/2015 s doplňujúcimi návrhmi.
- Súhlasil s predloženým návrhom Štatútu Správnej rady SPU v Nitre.
Na svojom zasadnutí dňa 4. 6. 2014 AS SPU v Nitre :
- Schválil návrh rozdelenia neúčelovej dotácie pridelenej MŠVVaŠ SR na rok 2014 pre
SPU v Nitre a rozpočet SPU v Nitre na rok 2014.
- V súvislosti so zabezpečením chodu Centra výskumu ABT schválil právomoc rektora bez
predchádzajúceho súhlasu AS SPU v Nitre viazať bežnú dotáciu všetkých fakúlt
a celoškolských pracovísk univerzity v maximálnej výške 1 % pomerovo podľa
percentuálneho podielu pridelenej dotácie na rok 2014.
- Vyhlásil voľby do AS SPU na nové funkčné obdobie na deň 8. 10. 2014.
Na zasadnutí 2. 7. 2014 AS SPU v Nitre :
- Na požiadanie FEM zmenil termín volieb do AS SPU na deň 15. 10. 2014.
- Schválil Dodatok č. 1 k Štatútu SPU v Nitre s formálnymi pripomienkami.
- Schválil Štatút FAPZ SPU v Nitre s pripomienkami.
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Na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2014 AS SPU :
- Schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov SPU na nové funkčné obdobie:
- prof. RNDr. Zdenku Gálová, CSc. – prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS,
štatutárna zástupkyňa rektora SPU v jeho neprítomnosti,
- prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. – prorektor pre vedu a výskum,
- doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prorektorka pre informatizáciu a rozvoj
univerzity.
- Schválil návrh rektora SPU na vymenovanie schválených členov Vedeckej rady SPU na
nové funkčné obdobie (viď. uznesenie 2/27/14).
- Schválil Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
- Schválil Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre s pripomienkami.
- Zvolil doc. Ing. Ľubomíra Pašku, PhD. do stálej CUVK.
- Súhlasil s odpredajom nehnuteľnosti, zapísaných na LV 2478 parc. č. 126, 127, 128,
129/2 a stavby Sklad s. č. 2703 a ŠD s. č. 952.
Na svojom zasadnutí dňa 8. 10. 2014 AS SPU :
- Zvolil Ing. Magdalénu Laurovú, CSc. do stálej CUVK SPU v Nitre pre voľby do AS SPU
v Nitre. Bola delegovaná do FZVK FBP, nakoľko doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. sa
členstva v CUVK vzdal.
- Schválil Štatút FEM SPU v Nitre s pripomienkami.
Na svojom zasadnutí dňa 29. 10. 2014 :
- Schválil výsledky volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2014 – 2018.
- Schválil správu o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2014.
Účasť na zasadnutiach AS SPU v Nitre bola veľmi dobrá.
Pozitívne hodnotím aj pracovnú aktivitu členov AS SPU z radov zamestnancov a väčšej časti
študentov. Dôkazom spolupráce AS SPU a vedenia SPU bola pravidelná účasť najužšieho
vedenia SPU na zasadnutiach AS SPU.
Súčasťou každého zasadnutia AS SPU bol aj bod programu Otázky pre p. rektora SPU v Nitre
a informácie o aktuálnych otázkach diania na univerzite.
Veľmi pozitívne hodnotím podrobné informácie p. rektora o dianí na SPU a tiež priame
odpovede p. rektora na písomné otázky členov AO SPU, ako aj na otázky z pléna.
Prenos informácií medzi vedením SPU v Nitre, Správnou radou SPU v Nitre a Vedeckou
radou SPU v Nitre bol zabezpečovaný cez predsedu AS SPU, ktorý sa zúčastňoval rokovaní
kolégií rektora, Vedenia SPU a bol prizvaný aj na zasadnutia VR a SpR SPU v Nitre.
AS SPU mal zastúpenie aj v Rade vysokých škôl cez predsedu AS SPU v Nitre a nominantov
jednotlivých fakúlt.
Pozitívne hodnotím tiež aktívnu účasť našich študentov v ŠRVŠ z AS SPU i jednotlivých
fakúlt.
Vážená akademická obec SPU,
predbežná Správa o činnosti AS SPU za rok 2014 je prierezovou, nakoľko všetky
zápisnice z rokovaní AS SPU v Nitre sú verejne dostupné, zasadnutia AS SPU v Nitre sú
verejné. Uvítali by sme viac aktivít a záujem o dianie na SPU v Nitre zo strany členov AO
SPU, či už formou návrhov, otázok, ale aj aktívnej účasti na zasadnutiach AS SPU v Nitre.
Nakoľko funkčné obdobie tohto senátu končí, chcem sa poďakovať všetkým členom
AS SPU v Nitre za ich štvorročnú prácu. Zvlášť chcem poďakovať za aktívny prístup členom
predsedníctva AS SPU v Nitre a predsedom odborných komisií za pripomienkovanie
a vypracovávanie materiálov na rokovania, ktoré jednotlivým komisiám prislúchali.
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Poďakovanie patrí aj predsedom AS fakúlt, doc. RNDr. Zuzane Hlaváčovej, CSc.,
predsedníčke UO OZPŠaV SPU v Nitre za veľmi dobrú spoluprácu, vecné a konštruktívne
návrhy a celému vedeniu SPU v Nitre.
Novozvolenému AS SPU chcem zaželať veľa entuziazmu, nových prístupov, energie
a pokračovanie dobrej spolupráce s vedením SPU v novom štvorročnom funkčnom období.

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