Správa o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2012
Vážení členovia Akademickej obce SPU v Nitre !
Podľa § 9 písm. r) Zákona č. 131/2002 Z.z. Akademický senát raz za rok podáva
Akademickej obci SPU v Nitre správu o svojej činnosti, ktorú umiestni na verejne prístupnom
mieste a zverejní na webovej stránke SPU.
Ostatné zhromaždenie AO SPU sa uskutočnilo 14. 11. 2011 v Aule SPU. Podľa názoru
členov AS SPU toto stretnutie nesplnilo očakávania a z toho dôvodu AS SPU tento rok
neodporúčal zvolať AO SPU, ale podá správu tak, ako mu to ukladá zákon.
AS SPU za uplynulé obdobie zasadal celkom 6 krát, z toho jedenkrát sa uskutočnilo
výjazdové zasadnutie v Poľovníckom múzeu vo Svätom Antone a jedenkrát sa stretol na
mimoriadnom zasadnutí v auguste 2012.
Pred každým zasadnutím akademického senátu bolo v týždňovom predstihu zvolané
predsedníctvo AS, pričom na zasadnutia boli prizvaní predsedovia odborných komisií,
prizvaní hostia, ktorí predkladali materiály na prerokovanie, pán rektor SPU Dr. h. c. prof.
Ing. Peter Bielik, PhD. a pani kvestorka SPU doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Na rokovania
AS SPU boli prizývaní predsedovia AS fakúlt, predseda UO OZ, dekani jednotlivých fakúlt.
Rokovania AS boli verejné a prístupné členom AO 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 vnútornými predpismi SPU, hlavne však Rokovacím poriadkom AS SPU a Zásadami volieb
do AS SPU v Nitre.
Vo vedení AS SPU došlo k zmene vo funkcii podpredsedu AS SPU za AOŠ
a predsedníctvo prerokovalo v tomto zložení :
predseda – doc. Ing. Ján Weis, CSc. – FAPZ
podpredsedovia – doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. – FEM
doc. Ing. Peter Halaj, CSc. – FZKI
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. – FEŠRR
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – FBP
Ing. Jana Lendelová, PhD. – TF
Ing. Danica Vraniaková – za celoškolské pracoviská
Ing. Lucia Mošková – za študentskú časť AO
Ako tajomníčka AS SPU pracovala Mgr. Mária Urbanová a administratívu AS SPU
viedla Ing. Miroslava Cigáňová.
Odborné komisie pracovali pod vedením predsedov komisií nasledovne :
predseda Pedagogickej komisie – doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
predseda Legislatívnej komisie – doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
predseda Ekonomickej komisie – doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
predseda Komisie pre rozvoj univerzity – prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Na svojom zasadnutí 29. 2. 2012 AS SPU schválil Harmonogram výučby pre akademický rok
2012/2013.
Stiahol z rokovania Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku SPU. Vedenie SPU pripravuje nové
úplné znenie Študijného poriadku, ktorý predloží na rokovanie AS SPU po schválení tzv.
„Veľkej novely“ Zákona o VŠ.
AS SPU schválil Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku SPU, Dodatok č. 1 k Štatútu FAPZ.
Ďalej schválil za členov VR SPU Ing. Klaudiu Halásovú, PhD. a prof. RNDr. Libora
Grubhoffera, CSc.
Dôležitým bolo schválenie prerozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR na rok 2012 v predloženom
znení.
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Členovia AS vyjadrili súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluvy s firmou Granvia
Construction o odpredaji časti parcely č. 8830/15 za cenu znaleckého posudku.
Na zasadnutí dňa 28. 3. 2012 AS SPU dal mandát vedeniu SPU rokovať o mimosúdnej
dohode s firmou INPEK.
Schválil prerozdelenie neúčelovej dotácie vo výške 10.000,00 € medzi fakulty podľa počtu
študentov a učiteľov, ktorí sa zúčastnili testovania.
Schválený bol Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku SPU.
AS SPU odmietol ponuku na odkúpenie nehnuteľností susediacich s areálom SPU.
Súhlasil s odpredajom nehnuteľností, rozpísaných LV 4324, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Zobor a to vysokoškolský internát, súpisné číslo 88 a priľahlé pozemky.
Výnosy z predaja sa použijú na rekonštrukciu ŠD Mladosť.
Na zasadnutí AS SPU dňa 9. 5. 2012 AS schválil Výročnú správu o hospodárení SPU za rok
2011 bez pripomienok a Správu o činnosti SPU s pripomienkami formálneho charakteru.
Ďalej AS schválil Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku SPU a Štatút FZKI.
Uznesenie o vyhlásení riadnych volieb do AS SPU za AO študentov FAPZ, FEŠRR a FZKI
bolo zmenené na výjazdovom zasadnutí AS SPU, pretože v novembri 2012 končí mandát
členov AS za AO študentov za všetky fakulty.
AS SPU odporúčalo vedeniu SPU pokračovať v rokovaniach o projektoch rekonštrukcii
spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť a výstavby Kaviarne v areáli SPU.
Na výjazdovom zasadnutí AS SPU vo Svätom Antone, dňa 8. 6. 201 odsúhlasilo Dodatok č. 2
k Štatútu správnej rady SPU. Dôležité bolo uznesenie o vyhlásení volieb do AS SPU za AO
študentov na jednotlivých fakultách na deň 7. 11. 2012. Prípadné druhé kolo volieb sa malo
konať 14. 11. 2012. Voľby prebehli bez komplikácií, na TF sa muselo uskutočniť druhé kolo
volieb pre nízku účasť voličov a na FAPZ neprebehli voľby vôbec. Z toho dôvodu bude
musieť na FAPZ vyhlásiť nové riadne voľby do AS SPU.
AS vyjadrilo súhlas s kúpou nehnuteľností zapísaných na LV 6762 v kat. území Nitra, parc. č.
1171/2 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1171/5 o výmere 3 m2, zastavané
plochy a nádvoria maximálne za cenu 130,00 € za m2.
Taktiež odsúhlasil s odpredajom nehnuteľností v katastrálnom území Zobor (84 m2), na
Stračej ulici (53 m2) a Tulipánovej ulici ( 58 m2) za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku.
Ďalej odsúhlasil predĺženie nájmu nebytových priestorov (bufety) do 31. 12. 2014.
AS SPU odporúčal vedeniu SPU dať do súladu problém pracovných zmlúv v rámci
kompetentných útvarov rektorátu.
Na mimoriadnom zasadnutí AS SPU konaného dňa 22. 8. 2012 AS SPU súhlasil s podaním
žiadosti o NFP na projekt „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“
s predpokladanou výškou oprávnených nákladov 26 214 800,00 € a použitím vlastných
zdrojov univerzity v predpokladanej výške 1 091 900,00 €.
Schválil tiež návrh vedenia na prerozdelenie neúčelovej dotácie na pokrytie nákladov,
spojených z rozvojovým projektom AHELO v celkovej výške 30 950,00 €.
Nakoniec schválil Doplnok č. 2 k Štatútu FAPZ.
Na zasadnutí AS SPU dňa 17. 10. 2012 AS SPU schválil nový Štatút FEŠRR bez
pripomienok, schválil opravu Dodatku č. 2 k Štatútu Správnej rady SPU na základe
pripomienok MŠVVaŠ SR.
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Schválená bola zmena zloženia VR SPU v Nitre – prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. a prof.
Ing. Rudolf Kropil, CSc., nakoľko členstva sa vzdali Ing. Zsolt Šimon a prof. Ing. Ján Tuček,
CSc.
AS SPU zaviazal rektora SPU hľadať možnosti mimoriadneho vyrovnania s firmou INPEK
a zároveň dal súhlas na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj starej budovy ŠD Pribina
(Jesenského 5, Nitra) za cenu minimálne 4 419 000,00 € s DPH.
AS vyjadril súhlas so zriadením vecného bremena na parcelu 1700/1 za účelom umiestnenia
podzemného vedenia nízkeho napätia.
Ďalej opravil uznesenie AS SPU 818/12 z následným vyslovením súhlasu s uzatvorením
zmluvy s firmou Granvia Construction, s.r.o. na odpredaj časti parcely o výmere 23 m2 za
cenu podľa znaleckého posudku.
Výnos, získaný z predaja sa použije na rekonštrukciu ŠD Mladosť.
Súčasťou každého zasadnutia AS SPU bol bod programu Otázky na p. rektora SPU
a informácie o aktuálnych otázkach v činnosti SPU.
Veľmi pozitívne hodnotíme informácie p. rektora o dianí na SPU a tiež priame odpovede
p. rektora na písomné otázky členov AO SPU, ale aj na otázky z pléna. Viackrát sa našlo
riešenie prednesených problémov, či už prijatím uznesenia AS SPU, ktorí zaviazalo
kompetentných daný problém riešiť, alebo došlo k vyjasneniu problému dotknutých či
zainteresovaných.
Okrem P-AS a AS SPU aktívne na práci AS SPU sa podieľali aj odborné komisie AS, hlavne
Legislatívna komisia, ktorá bola zvolávaná podľa aktuálnych požiadaviek k prerokovaniu
zmien a doplnkov vnútorných predpisov SPU a k vypracovávaniu stanovísk k návrhu novely
zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, ako aj k návrhom právnych predpisov, ktoré
súvisia s činnosťou VŠ.
Legislatívna komisia AS SPU v Nitre zaujíma stanoviská k návrhom vnútorných predpisov
SPU a k návrhom dodatkov a zmien vnútorných predpisov. Zasadnutia legislatívnej komisie
sú zvolávané podľa aktuálnych požiadaviek na prerokovanie návrhov novelizácií vnútorných
predpisov SPU, ktoré majú byť následne prerokované a schvaľované na zasadnutí
akademického senátu a na vypracovanie stanovísk k návrhom zákonov, ktoré súvisia
s činnosťou vysokých škôl.
Legislatívna komisia na svojom zasadnutí 28. 2. 2012 prerokovala a vypracovala pripomienky
k nasledujúcim návrhom dodatkov vnútorných predpisov :
Dodatok č. 3 Študijnému poriadku SPU v Nitre
Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku
Na zasadnutí komisie dňa 5. 6. 2012 v programe bolo prerokovanie návrhu Dodatku č. 4
k Pracovnému poriadku. Z rokovania sa väčšina členov ospravedlnila, z dôvodu plnenia
pracovných úloh. Na rokovaní sa ako hostia zúčastnili Ing. Krajčírová, PhD. vedúca Útvaru
kontroly SPU v Nitre, JUDr. Gajdošová vedúca Útvaru personalistiky SPU a JUDr.
Sochorová, vedúca Útvaru správy majetku SPU v Nitre.
Ing. Krajčírová, PhD. uviedla dôvody, na základe ktorých bol vypracovaný uvedený dodatok
k Pracovnému poriadku SPU a to: vykonaná kontrola pracovných zmlúv na základe podnetov
zamestnancov z jednotlivých fakúlt ohľadne uzatvárania pracovných zmlúv.
JUDr. Gajdošová, obhajovala postup dojednávania pracovnoprávnych vzťahov s učiteľskými
zamestnancami v podmienkach SPU. Podľa jej vyjadrenia celý postup sa riadi Zákonníkom
práce a Zákonom o vysokých školách.
JUDr. Sochorová navrhla materiál stiahnuť z rokovania, uvedenou novelizáciou vnútorného
predpisu nie je možné riešiť existujúce problémy pri uzatváraní nových pracovných zmlúv so
zamestnancami SPU.
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Prítomní členovia legislatívnej komisie odporučili Dodatok č. 4 stiahnuť z rokovania
najbližšieho zasadnutia dňa 8. 6. 2012 AS SPU, z dôvodu obsahových a formálnych
nedostatkov návrhu.
Okrem materiálov prerokovaných na zasadnutiach legislatívnej komisie, členovia komisie
pripomienkovali všetky návrhy dodatkov vnútorných predpisov na jednotlivé zasadnutia, tak
P-AS SPU, ako i AS SPU v Nitre. Boli vypracované a predložené pripomienky
k nasledujúcim materiálom :
- k Dodatku č. 3 Študijného poriadku
- k Štatútu FZKI
- k Dodatku č. 2 k Štatútu Správnej rady
- k Štatútu FEŠRR
- k Dodatku č. 9 Štatútu SPU
- k Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov
- k Dodatku č. 2 Štatútu TF.
Predseda Komisie pre rozvoj SPU v súlade s rokovaním AS ako aj P-AS sleduje realizáciu
„Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008-2012“
a jeho aktualizácie na roky 2011-2015.
Rozvojové hlavne 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. Možno konštatovať, že vedenie univerzity
v spolupráci s jednotlivými fakultami aktívne hľadá možnosti a finančné zdroje pre naplnenie
rozvojových zámerov. Napriek obmedzeným možnostiam na Slovensku i v EÚ, podarilo sa
v roku 2012 riešiť niektoré rozvojové zámery a pripraviť projekty pre ďalšiu realizáciu
rozvoja univerzity hlavne v oblasti vedy a vzdelávania.
Od prorektorky pre rozvoj SPU, doc. Ing. Zuzany Palkovej, PhD., ani od vedenia univerzity,
ani z rokovaní AS neprišli požiadavky pre Komisiu pre rozvoj riešiť či posúdiť nejaké
materiály týkajúce sa rozvoja univerzity.
Predseda Komisie PR bol prizývaný na P-AS a pravidelne sa zúčastňoval rokovaní.
Činnosť EK AS SPU v Nitre bola za rok 2012 zameraná a orientovaná na zasadnutiach na
tvorbu a rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na organizačné zložky SPU Nitra na rok
2012 a na obsah a štruktúru Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2011.
Zasadnutie EK AS SPU v Nitre sa uskutočnili v dňoch 16. 2. 2012 a 9. 5. 2012.
Na zasadnutí EK dňa 16. 2. 2012 bol prerokovaný Návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
na organizačné zložky SPU Nitra na rok 2012. Významným faktorom racionálneho rozdelenia
dotačných prostriedkov boli tri stretnutia k predmetnej problematike, ktoré inicioval rektor
SPU za účasti predsedu AS SPU, kvestorky, dekanov fakúlt SPU a predsedu EK AS.
Výsledkom uvedených porád bol súhlas účastníkov s metodikou a výškou pridelenej dotácie
na rok 2012 na jednotlivé organizačné zložky SPU. EK hlasovaním členov (dvaja členovia
EK doc. Halaj a doc. Olšovská písomnou formou zo dňa 20. 2. 2012) odporučila AS SPU
v Nitre prijať Návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na jednotlivé fakulty a celoškolské
pracoviská SPU v Nitre na rok 2012.
Na zasadnutí 9. 5. 2012 EK vyjadrila súhlas s predloženou Výročnou správou o hospodárení
SPU v Nitre za rok 2011 a odporučila spracovaný materiál prerokovať na zasadnutí AS SPU
v Nitre.
Prenos informácii medzi vedením SPU, Správnou radou SPU, Vedeckou radou SPU bol
zabezpečovaný cez predsedu AS SPU, ktorý sa zúčastňoval zasadnutí Kolégia rektora,
Vedenia SPU a bol prizývaný aj na zasadnutie Vedeckej rady SPU a Správnej rady SPU.
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