Správa o činnosti AS SPU v Nitre za uplynulý rok
Vážený pán rektor, členovia Akademickej obce zamestnancov, akademickej
obce študentov, vážení hostia !
Povinnosť zvolať Akademickú obec SPU raz ročne, vyplýva zo zákona
č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, podľa §-u 9. ods. 1, písm. r).
Povinnosť raz ročne podávať AO SPU správu o svojej činnosti a následne ju
zverejniť na verejne prístupnom mieste a na webovej stránke SPU vyplýva aj
z Rokovacieho poriadku AS SPU, časť V, čl. 18, ods. 2.
Vážení prítomní !
Začiatok funkčného obdobia tohto senátu začal ustanovujúcim zasadnutím
AS SPU dňa 19. 11. 2010. Vzhľadom k nejednotnému výkladu § 8. ods. 4
zákona č. 131/2002 Z.z. o trvaní mandátu člena AS verejnej vysokej školy, AS
SPU na svojom ustanovujúcom zasadnutí prijal uznesenie č. 14/1/10
o vymedzení funkčného obdobia AS SPU najdlhšie do 19. 11. 2014, ako
u členov AS za Akademickú obec zamestnancov, tak aj u členov AS za
Akademickú obec študentov.
AS SPU zároveň vyzval aj AS jednotlivých fakúlt o prijatie obdobného
uznesenia.
AS SPU za uplynulé obdobie zasadal na 5 riadnych a na 1 mimoriadnom
zasadnutí, z toho jedno riadne zasadnutie bolo organizované ako výjazdové na
Podkylave.
Pred každým zasadnutím AS bolo v týždennom predstihu zvolané
predsedníctvo AS, pričom na zasadnutia boli prizvaní aj predsedovia odborných
komisií AS SPU.
Všetky rokovania P-AS a AS SPU sa riadili zákonom č. 131/2002 Z.z.
o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všetkými vnútornými
predpismi AS SPU, hlavne však Rokovacím poriadkom AS SPU a zásadami
volieb do AS SPU v Nitre.
Na svojom ustanovujúcom zasadnutí po vyhlásení výsledkov do AS SPU
si AS SPU zvolil svoje vedenie v zložení:
predseda
: doc. Ing. Ján Weis, CSc., – FAPZ
podpredsedovia : Ing. Izabela Adamičková, PhD. – FEM
doc. Ing. Peter Halaj, CSc. – FZKI
JUDr. Zuzana Ilková, PhD. – FEŠRR
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – FBP
Ing. Jana Lendelová, PhD. – TF
Ing. Danica Vraniaková – celoškolské pracoviská
Bc. Ladislav Karas – za študentskú časť AO

Následne si AS SPU zvolil členov jednotlivých odborných komisií a to
Pedagogickej, Legislatívnej, Ekonomickej a Komisie pre rozvoj školy. Ich
zloženie je zverejnené na stránke AS SPU.
Členovia odborných komisií navrhli zo svojich radov predsedov, ktorých
následne zvolil AS SPU nasledovne :
za predsedu Pedagogickej komisie : doc. Ing. Katarínu Olšovskú, PhD.
za predsedu Legislatívnej komisie : JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD.
za predsedu Ekonomickej komisie : doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD.
a za predsedu Komisie pre rozvoj SPU : prof. RNDr. Tibora Baranca, CSc.
Za tajomníčku AS SPU bola zvolená Mgr. Mária Urbanová.
AS SPU tiež dovolil chýbajúcich členov Vedeckej rady SPU a to :
prof. Ing. Zlaticu Sojkovú, CSc. a doc. JUDr. Eleonóru Marišovú, PhD.
Na svojom druhom riadnom zasadnutí AS SPU schválil návrhy p. rektora na
funkcie prorektorov.
Ďalej schválil návrhy na vymenovanie za členov Správnej rady SPU za AS SPU
na doc. Ing. Petra Halaja, CSc. za zamestnaneckú časť AO
a Ing. Petra Pastrnáka za študentskú časť AS SPU.
Tiež schválil návrh p. rektora na doplnenie Správnej rady SPU o Ing. Pavla
Hudeca.
AS SPU schválil nomináciu doc. Ing. Jána Weisa, za člena Rady vysokých škôl
a do predsedníctva RVŠ a nomináciu Ing. Zuzany Lajdovej do Študentskej rady
vysokých škôl.
Vzhľadom k tomu, že v AS SPU dochádza z rôznych objektívnych príčin
k ukončeniu členstva v AS SPU v priebehu funkčného obdobia, hlavne z radov
študentov, AS SPU schválil stálu celoškolskú volebnú komisiu na celé funkčné
obdobie AS SPU. Predsedom tejto komisie je doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
a jednotliví členovia boli určení do fakultných komisií tak, ako to ukladá čl. 7.
ods. 5 Zásad volieb do AS SPU v Nitre.
AS SPU tiež schválil dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU.
Na svojom treťom zasadnutí AS SPU schválil doplnenie Vedeckej rady SPU
o prof. Ing. M. Hrabánkovú, CSc. a doc. Ing. I. Zentkovú, CSc.
Na tomto zasadnutí bol tiež schválený Harmonogram výučby na akademický rok
2011/2012.
Boli vyhlásené riadne doplňujúce voľby za AO študentov FBP a FEM do AS
SPU.
AS ďalej schválil novelu Poriadku poplatkov s pripomienkami
Dodatok č. 7 Štatútu SPU s pripomienkami
Dodatok č.2 k Študijnému poriadku SPU

Po búrlivej diskusii AS SPU väčšinou hlasov schválil rozdelenie dotácie na
fakulty a ostatné pracoviská SPU podľa alternatívy č. 3, čo malo za následok na
niektorých fakultách redukciu pracovných miest. Bola schválená Výročná
správa SPU na rok 2010 a Výročná správa o hospodárení SPU za rok 2010 bez
pripomienok. Bolo tiež prerokované hodnotenie a doplnenie Dlhodobého
zámeru SPU na roky 2008 – 2015 s pripomienkami.
AS SPU na základe pripomienok študentov zaviazal vedenie internátu riešiť
najvypuklejšie problémy ubytovania na internáte Mladosť.
Na výjazdovom zasadnutí AS SPU schválilo návrhy p. rektora za členov
Správnej rady SPU : Ing. Jozefu Danovú, Ing. Timoteja Husára, CSc.,
Ing. Arpáda Szabóa a Dr.h.c. ak. arch. Ing. Ladislava Švihela.
Boli prerokované a schválené dodatky k vnútorným predpisom SPU a to :
Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku SPU
Dodatok č. 1 k Smernici o nakladaní s majetkom SPU
Dodatok č. 2 k Zásadám výberového konania.
AS SPU v Nitre odporučil vedeniu SPU vyhlásiť verejnú súťaž na prenájom
strediska SPU v Račkovej doline.
AS SPU uložilo vedeniu SPU ďalej rokovať s firmou INPEK vo veci vecného
bremena vysporiadania internátu Pribina.
Ďalej AS SPU schválil návrh na predaj nehnuteľností v katastrálnom území
Kolíňany – Baratsko.
Na mimoriadnom zasadnutí AS SPU súhlasilo s odpredajom nehnuteľností,
nachádzajúcich sa pod rýchlostnou cestou R-1 Nitra – Selenec, na cenu, určenú
znaleckým posudkom a tiež s odpredajom nehnuteľnosti na vybudovanie
verejno – prospešnej stavby (mosta) mestu Nitra za cenu, určenú znaleckým
posudkom.
AS SPU schválilo návrh na zmenu Štatútu FZKI a odporučilo LK v spolupráci
s rektorátnymi pracoviskami spracovať doplnok Štatútu SPU v súvislosti
s vytvorením Ústavou univerzitného športu SPU.
Na ostatnom zasadnutí AS SPU vyhlásil riadne doplňujúce voľby do AS SPU za
AO študentov FEŠRR a FBP.
Ďalej zvolal zasadnutie AO SPU na deň 14. 11. 2011 do Auly SPU.
Prebehla diskusia k informácii pani kvestorky k metodike zápisu dotácií zo
štátneho rozpočtu pre VŠ na rok 2012 a tiež diskusia k tzv. „Veľkej novely
zákona o VŠ“. O týchto bodoch Vás budem informovať v ďalšej časti správy.
Súčasťou programu každého zasadnutia AS SPU bol aj bod informácie rektora
o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS pánovi rektorovi SPU. Tento
bod sa nám osvedčil, čoho dôkazom je aj 48 informácii a odpovedí, ktoré
predniesol pán rektor. V tejto súvislosti podotýkam, že zasadnutia AS SPU sú

verejné a každý člen AO má právo sa ich zúčastniť a v súlade s Rokovacím
poriadkom aj klásť otázky, návrhy a diskutovať.
Mimo práce P-AS a AS SPU aktívne pracovali aj odborné komisie AS, hlavne
Legislatívna komisia, ktorá bola zvolávaná podľa aktuálnych požiadaviek
k prerokovaniu zmien a doplnkov vnútorných predpisov SPU a na vypracovanie
stanovísk k návrhom zákonov, ktorými sa má novelizovať zákon o VŠ, ako
i k návrhom zákonov, ktoré súvisia s činnosťou VŠ.
Činnosť Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre bola zameraná na tvorbu
a rozdeľovanie dotácii zo štátneho rozpočtu na jednotlivé organizačné zložky
SPU. Úlohou dňa bude pripraviť konečný návrh prerozdelenia dotácií tak, ako
jej to bolo uložené uznesením AS SPU v Nitre.
Pedagogická komisia a komisia pre rozvoj školy sa schádzajú podľa potreby.

Vážené dámy a páni !
V ďalšej časti by som Vás chcel poinformovať o návrhu tzv. „Veľkej novely“
zákona č. 131/2002 Z.z.. Aj keď momentálna politická situácia pozastavila práce
na tejto novele, Rada VŠ pozitívne vníma snahu MŠ o vylepšenie legislatívy
v oblasti VŠ. Zároveň si však myslíme, že na návrhu novely je ešte potrebné
pracovať a vylepšiť ho tak, aby úpravy neboli v rozpore s filozofiou návrhu.
Táto novela je už 13. alebo 14. novelou zákona. MŠ celkovo navrhlo 222 zmien.
Niektoré sú formálneho charakteru a niektoré rozširujú zákon o celé paragrafy.
LK AS SPU sa na viacerých zasadnutiach zaoberala touto novelou, či už
pripomienkovaním zásad zmien a tiež paragrafového znenia novely.
Pozitívne hodnotíme návrhy, ktoré precizujú trvanie členstva v AS a jeho zánik,
či je to u člena AO zamestnancov, ale hlavne v AO študentov, kde je snaha
o ponechanie mandátu študentovi, ktorý bude pokračovať v štúdiu na II. stupni
štúdia formou prerušovania členstva v AS. Tiež padli návrhy na obmedzenie
členstva v AS na 2 funkčné obdobia. Novela tiež umožní u študentov zaviesť
inštitút náhradníka vnútorným predpisom VŠ.
Vítame tiež zjednodušenie registrácie vnútorných predpisov VŠ a registrácii na
MŠ by mal podliehať len Štatút VŠ. RVŠ odporúča umožniť členenie vysokých
škôl podľa kvality výskumnej a umeleckej činnosti a z toho vyplývajúcej kvality
vzdelávania, ktoré bude odrážať priznanie práv pre jednotlivé stupne
vysokoškolského vzdelávania a prejaví sa aj na diferencovanom financovaní
v prípade verejných vysokých škôl.
RVŠ odporúča nedefinovať povinnosť záverečných prác alebo štátnych
záverečných skúšok a ponechať ju na opis odboru.
Taktiež RVŠ odporúča neumožniť realizovať štúdium v externej forme v dobe
kratšej ako je štandardná dĺžka denného štúdia, ale neodporúča v zákone
definovať dlhšiu štandardnú dobu externej formy štúdia.

V novele je predložený návrh na zrovnanie metód dennej a externej formy
štúdia.
RVŠ odporúča 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania nazývať magisterským
štúdiom, po absolvovaní ktorého je možné udeľovať titul Mgr. alebo Ing.
Veľa diskusii vyvoláva návrh o ukončení trvalého pracovného pomeru
pedagogického pracovníka v 70. roku veku.
RVŠ žiada právo na pracovný pomer na dobu neurčitú pre vysokoškolského
učiteľa (§ 77 ods. 7) obmedziť vekom 65 rokov. Možnosť následného
zamestnania učiteľa po 65. roku veku je v návrhu zákona primerane ošetrená.
RVŠ tiež odporúča ponechať v § 77 ods. 3, pre prijímanie docentov na dobu
určitú podmienku, aby celkový čas ich pôsobenia v týchto funkciách dosiahol
aspoň deväť rokov.
Do novely sa vkladá viacero paragrafov, ktoré upravujú vznik Agentúry na
vonkajšie zabezpečenie kvality VŠ.
K týmto paragrafom mala RVŠ viacero pripomienok, ktoré ešte budú
predmetom ďalších diskusií.
RVŠ upozorňuje, že otvorenie financovania výskumnej činnosti súkromných
vysokých škôl rovnako ako na VVŠ je viazané na navýšenie prostriedkov
výrazne podfinancovanej podpory výskumu.
Za § 105 sa vkladajú nové § 105 a) až 105 c) o poskytovanie dotácií na iné
činnosti, súvisiace s vysokým školstvom.
RVŠ tiež žiada do zákona zakotviť povinnosť ministra „vypracovať štátnu
politiku racionálnej výživy a verejného stravovania študentov“.
Za povšimnutie hodný je návrh nového § 108 a), až e), ktorý pojednáva
o vyhlásení riadneho ukončenia štúdia za neplatné, zrušením dokladov
o absolvovaní štúdia a o odňatí príslušného akademického titulu.
V tejto časti som sa dotkol len niektorých podstatných zmien. Pre všetkých
záujemcov je úplné znenie zákona č. 131/2002 Z.z. aj so zapracovanými
zmenami dostupné na stránke RVŠ. Všetky podnetné návrhy sa môžu zasielať
na LK AS SPU.
Vážená akademická obec !
Dôležitým materiálom, ktorý sa bytostne dotýka nás všetkých je návrh metodiky
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011.
Metodika vychádza z ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Vznikla úpravou metodiky rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok
2011.
Ekonomická komisia AS SPU a p. kvestorka pripravili pripomienky k návrhu
metodiky pre rokovanie RVŠ a konferenciu rektorov Slovenska.
Vzhľadom k tomu, že návrh garantovaného minima pre rok 2012 sa rovná 95 %
roku 2011, pričom s touto úrovňou viacero VŠ nesúhlasilo, zaznel návrh
o vypustení garantovaného minima z metodiky. Bohužiaľ, toto uznesenie na
RVŠ nebolo prijaté.

RVŠ privítalo zmenu rozpisu dotácií na štipendia doktorandov presunom týchto
prostriedkov neúčelovo v rámci prvku 077 12 01.
RVŠ tiež nesúhlasilo so zavedením kritéria „doktorandi po dizertačnej skúške“
pre započítavanie výkonov vo vede.
Z viacerých VŠ novely návrh na odstránenie ukazovateľa koeficientu uplatnenia
absolventov v odbore. Bohužiaľ tento návrh uznesenie neprešiel o jeden hlas.
Následne RVŠ schválila uznesenie, ktorým odporúča predĺžiť termín sledovania
nezamestnanosti pre výpočet KAP až na 6 mesiacov a tento ukazovateľ
objektivizovať zohľadnením nezamestnanosti v regióne podľa trvalého bydliska
absolventa.
RVŠ žiada tiež o zvýšenie transparentnosti prideľovania prostriedkov na
špecifické činnosti.
RVŠ tiež prijalo uznesenie, ktorým žiada ponechanie príspevku na vydané jedlo
pre študenta na 1,00 €.
RVŠ odporučilo, aby štátna sociálna podpora študentov VŠ nebola agendou,
priamo zabezpečovanou VŠ.
Kladne bolo prijaté uznesenie RVŠ, v ktorom žiada o navýšenie prvku 077 12
02 – VEGA, kde výška prostriedkov dlhodobo stagnuje a stačí na pokrytie len
20 – 30 % požadovaných nákladov projektov vybraných na financovanie.
Na základe stanoviska EK a pani kvestorky, AS SPU na svojom zasadnutí dňa
19. 10. 2011 prijal uznesenie, aby Ekonomická a Pedagogická komisia
v spolupráci s pani kvestorkou a dekanmi jednotlivých fakúlt, vypracovali návrh
metodiky vnútorného prerozdelenia finančných prostriedkov pri zohľadnení
špecifík jednotlivých fakúlt na rok 2012.
Na základe tohto návrhu, pričom predpokladám dohodu všetkých fakúlt by mal
byť vypracovaný konečný návrh prerozdelenia dotácií pre jednotlivé fakulty
a celoškolské pracoviská, ktorý bude predložený na rokovanie AS SPU.

Vážené dámy a páni!
Predložená správa nemala za cieľ detailizovať prácu AS SPU za ročné obdobie.
Vzhľadom k tomu, že všetky materiály z rokovaní P – AS a AS SPU sú verejne
dostupné na webovej stránke AS SPU, rozhodnutia AS SPU sú verejné, každý
člen AO SPU má možnosť a právo aktívne sa zapájať do činnosti AO navonok,
reprezentovanej AS SPU.
V správe bolo načrtnutých viacero problémov, ktoré sú vhodnými návrhmi do
diskusie.
Ďakujem za pozornosť.

V Nitre 14. 11. 2011

