Zápisnica 18
zo výjazdového zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 24. 6. 2013 v Horných
Semerovciach

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny – (22 členov AS SPU)
Ospravedlnení: Ing. Roman Brezina, Bc. Zuzana Ganvenčiaková, doc. Ing. Margita Čanigová,
PhD., doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., Zuzana Kollárová, doc. Ing. Loreta Schwarczová,
PhD., doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., Ing. Ivan Takáč, PhD., doc. Ing. Jozef Žarnovský,
PhD., Ing. Tomáš Šima, Ing. Lukáš Štrba
Hostia: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Následne predložil návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 24. 5. 2013
Prerokovanie Študijného poriadku SPU v Nitre
Prerokovanie Štipendijného poriadku SPU v Nitre
Prerokovanie Poriadku poplatkov SPU v Nitre
Prerokovanie Disciplinárneho poriadku SPU v Nitre
Prerokovanie Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
Prerokovanie Dodatku č. 4 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, profesorov, docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
SPU v Nitre
10. 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.
11. Rôzne
12. Záver

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať za predložený návrh programu zasadnutia AS SPU
v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválený.

K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – v zmysle čl. 16, bod 9 Rokovacieho poriadku AS SPU v Nitre
predložil návrh na overovateľov zápisnice. Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Ing. Ľuboš
Moravčík, PhD., Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil za overovateľov zápisnice doc. Ing. Ľuboša Moravčíka, PhD.
a Mgr. Ing. Danku Moravčíkovú, PhD.
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Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – navrhol za skrutátorov Ing. Viktora Vargu a PhDr. Ľubicu
Jedličkovú, PhD.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil za skrutátorov Ing. Viktora Vargu a PhDr. Ľubicu Jedličkovú,
PhD.

K bodu 3:
Kontrolu uznesení zo zasadnutí AS SPU v Nitre a to dňa 18. 3. 2013 a dňa 24. 5. 2013
vykonala Mgr. Mária Urbanová, tajomníčka AS SPU. Všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 4:
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila Študijný poriadok SPU v Nitre (príloha č. 1).
Upozornila, že od 1. 1. 2013 platí novela vysokoškolského zákona, ktorá nám ukladá, že do
konca augusta 2013 máme implementovať všetky nové veci ohľadom štúdia na vysokých
školách do vnútorných predpisov univerzít. Novela sa vzťahuje na nové študijné programy,
ktoré budú akreditované v roku 2014. Upozornila, že študijný poriadok už netreba dávať
schvaľovať na MŠVVaŠ SR, predkladá sa len AS univerzity. Ďalej konštatovala, že nie je
schválená vyhláška o kreditnom systéme, ktorá má byť platná od 1. 9. 2013, po jej schválení
môže dôjsť k úpravám študijného poriadku. Následne predložila študijný poriadok, pričom
upozornila na nové veci, ktoré boli do študijného poriadku zapracované, zmenené:
- Čl. 4 externá forma štúdia musí mať formy a metódy rovnaké ako pri dennej forme štúdia.
Pri dennej forme je minimálny počet 60 kreditov a pri externej forme maximálny počet 48
kreditov.
- Čl. 5 bod 3 – uchádzač môže byť podmienečne prijatý, ak nemá maturitu. Po predložení
maturitného vysvedčenia do zápisu bude prijatý na štúdium štandardným spôsobom.
- Čl. 7 bod 1 – výučbu odborných predmetov budú realizovať katedry, ktoré sú v danej
oblasti odborne kompetentné. To znamená, aby sa nestalo, že istý odborný predmet bude
učiť niekto, kto ho nemá vyštudovaný a pritom máme odbornú katedru, ktorá má
kompetentných pedagógov, ktorí sú schopní zabezpečiť výučbu daného odborného
predmetu.
- Čl. 10 bod 2 – všetky študijné povinnosti študenta počas semestra (priebežné hodnotenia)
vedú k udeleniu zápočtu.
- Čl. 19 bod 1a – na žiadosť študenta môže dekan fakulty štúdium ŠP prerušiť bez udania
dôvodu najviac na dobu jedného roka za podmienky získania zápočtov za absolvované
predmety v časti štúdia, po ktorej si študent podal žiadosť o prerušenie štúdia
- Čl. 21 – aj štátna skúška bude známkovaná a kreditovaná. Predmet štátnej skúšky nemôže
byť predmet, za ktorý už študent dostal známku a kredity v priebehu štúdia. Priemer zo
štátnej skúšky je aritmetický priemer zo všetkých predmetov štátnej skúšky. Boli
sprísnené kritériá na hodnotenie: prospel s vyznamenaním, doteraz to bol priemer do 1,5,
v novom študijnom poriadku je podmienka priemer 1,25 za štúdium.
- Čl. 31 bod 3 - témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy schvaľuje po
prerokovaní v odborovej komisii garant študijného programu.
- Čl. 41 bod 3 – diplomy sa absolventom doktorandského štúdia spravidla odovzdajú na
slávnostnej promócii do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak
absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.
- Čl. 48 – prechodné ustanovenia pre štúdium podľa predpisu účinného do 31. decembra
2012.
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Dc. Ing. Ján Weis, CSc. odprezentoval stanoviská Ekonomickej komisie AS SPU – bez
pripomienok, Pedagogickej komisie AS SPU – jednotliví členovia zaslali svoje pripomienky
Legislatívnej komisii AS SPU. Vyjadril stanovisko doc. JUDr. Zuzany Ilkovej, PhD., ktorá
upozornila, že v čl. 11 bod 4, je možnosť, aby si fakulty spravili svoj vlastný študijný
poriadok a upravili pomer hodnotenia podľa vlastných kritérií.
Diskusia:
Prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. – zhodnotil a vyzdvihol prácu všetkých zainteresovaných,
ktorí sa podieľali na tvorbe študijného poriadku.
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. sa spýtala na školiteľa špecialistu, ako bude hodnotený,
aké bude mať zaradenie a kto ho schvaľuje. Prorektorka Zdenka Gálová odpovedala, že
schvaľuje ho odborová komisia, ktorá v tomto zmysle rieši kompetentnosť externého
školiteľa.
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. poďakovala za zapracovanie bodu 1 v článku 7, ktorý
zabezpečuje odbornú kvalitu výučby.
V diskusii ešte vystúpili Mgr. Mária Urbanová, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., Ing. Danica
Vraniaková, prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Uznesenie 1/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Študijný poriadok SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.

K bodu 5:
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila Štipendijný poriadok SPU v Nitre (príloha č. 2)
Uznesenie 2/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Štipendijný poriadok SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.

K bodu 6:
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila Poriadok poplatkov SPU v Nitre (príloha č. 3).
Školné sa platí za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, za súbežné štúdium, za výučbu
študijného programu v cudzom jazyku a za externú formu štúdia. Školné sa vždy zverejňuje
do 20. septembra pre budúci akademický rok. Študent z akejkoľvek krajiny pôvodu, ktorý
bude študovať v slovenskom jazyku neplatí žiadne školné. Študent, ktorý je občanom členského
štátu, alebo má trvalý pobyt v členskom štáte je povinný uhrádzať školné v každom roku štúdia, ak
študuje študijný program v dennej forme štúdia výlučne v cudzom jazyku za podmienky, len ak
niektorá z verejných vysokých škôl v roku jeho nástupu na štúdium prijímala na štúdium v študijnom
programe rovnakého študijného odboru a stupňa uskutočňovanom aj v slovenskom jazyku. Toto sa

týka aj slovenského študenta.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. Skonštatoval, že legislatívna i ekonomická komisia schválili
predložený materiál bez pripomienok a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Vystúpili doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., Ing. Ján Lajda,
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Na jednotlivé otázky podala vysvetlenie p. prorektorka
Gálová. Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., si osvojila návrh doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.,
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a navrhla doplniť a upraviť text v článku 7 ods. 2 písm. e) max. o 50 % z dôvodu opätovného
zápisu po prerušení štúdia v priebehu akademického roku.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
Uznesenie 3/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Poriadok poplatkov SPU v Nitre s pripomienkou.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
K bodu 7, 8:
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predložila Disciplinárny poriadok poplatkov SPU v Nitre
a aj Rokovací poriadok disciplinárnej komisie SPU v Nitre (príloha č. 4 a 5).
V Článku 3 sú uvedené priestupky zakladajúce disciplinárne konanie. V rokovacom poriadku
disciplinárnej komisie bolo doplnené, že rozhodnutie o vylúčení zo štúdia na základe návrhu
DK vydáva rektor SPU písomne a doručuje sa študentovi do vlastných rúk.
Uznesenie 4/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Disciplinárny poriadok SPU v Nitre a Rokovací poriadok DK
SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
K bodu 9:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. predložil na prerokovanie Dodatok č. 4 k Zásadám
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
profesorov, docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre (príloha č. 6).
Diskusia:
Vystúpili: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., prof. RNDr.
Alena Vollmannová, PhD., doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a doc. Ing. Ján Weis, CSc.,
ktorý citoval vysokoškolský zákon a upozornil, že teraz je predložený materiál v súlade so
zákonom.
Uznesenie 5/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 4 k Zásadám výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, profesorov, docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre bez pripomienok.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
K bodu 10:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. informoval, že parlament 21. 5. 2013 schválil prevod
majetku Veterinárneho ústavu na SPU v Nitre. Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. stručne
informovala o prebiehajúcich výberových konaniach.

K bodu 11:
Vystúpili: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., doc. Ing. Ján Weis, CSc., PhDr. Ľubica
Jedličková, PhD.
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K bodu 12:
doc. Ing. Ján Weis, CSc. poďakoval za aktívnu účasť všetkým zúčastneným členom AS SPU
v Nitre.

Zapísala: Mgr. Mária Urbanová
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.

Prílohy:
1. Študijný poriadok SPU v Nitre
2. Štipendijný poriadok SPU v Nitre
3. Poriadok poplatkov SPU v Nitre
4. Disciplinárny poriadok SPU v Nitre
5. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
6. Dodatok č. 4 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, profesorov, docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
SPU v Nitre
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Uznesenie 1/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Študijný poriadok SPU v Nitre bez pripomienok.
Uznesenie 2/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Štipendijný poriadok SPU v Nitre bez pripomienok.
Uznesenie 3/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Poriadok poplatkov SPU v Nitre s pripomienkou.
Uznesenie 4/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Disciplinárny poriadok SPU v Nitre a Rokovací poriadok DK
SPU v Nitre bez pripomienok.
Uznesenie 5/18/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 4 k Zásadám výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, profesorov, docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre bez pripomienok.
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