Zápisnica 2
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 14. 04. 2010
Prítomní členovia:
Ospravedlnení členovia:
Pozvaní hostia:

podľa prezenčnej listiny
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril predseda AS SPU v Nitre doc. Ing. Ján Simoník, PhD. a privítal
prítomných členov senátu a hostí.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za ospravedlnenie neprítomného člena AS SPU v Nitre
doc. Ing. Petra Halaja, CSc. Po hlasovaní konštatoval, že členovia senátu jednomyseľne schvaľujú
ospravedlnenie neprítomného člena senátu. Následne predložil návrh programu zasadnutia AS SPU
v Nitre, ktorý mal nasledovnú podobu:
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a členov volebnej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS SPU za AO TF a FEŠRR.
5. Sľub novozvolených členov AS SPU.
6. Doplňujúce voľby do komisií AS SPU.
7. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
8. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok.
9. Žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu vecného bremena pre objekt Káblové rozvody NN k stavbe
Prístavba Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
10. Schválenie zmien Štatútu FEŠRR.
11. Výročná správa o činnosti univerzity za rok 2009.
12. Harmonogram výučby na rok 2010/2011.
13. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi SPU
Dr. h. c. prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
14. Rôzne.
15. Záver.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – sa v zmysle čl. 11, ods. 3 rokovacieho poriadku spýtal členov
AS SPU v Nitre, či majú ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému programu.
Keďže nikto nemal pripomienky a doplňujúce návrhy, predseda senátu dal hlasovať za predložený
návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 1/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.

K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh
na overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Jana Lendelová, PhD.
a Ing. Danica Vraniaková. Následne dal predseda AS SPU hlasovať o tomto návrhu.
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Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice
a Ing. Danica Vraniaková.

boli

jednomyseľne

schválení:

Ing.

Jana

Lendelová,

PhD.

Uznesenie AS 2/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Janu Lendelovú, PhD. a Ing. Danicu Vraniakovú
za overovateľov zápisnice.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh
na skrutátorov a členov volebnej komisie. Za skrutátorov a členov volebnej komisie boli navrhnutí:
Bc. Boris Špánik, doc. Ing. Pavol Findura, PhD. a Ing. Martin Melich. Následne dal predseda AS SPU
hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov a členov volebnej komisie boli jednomyseľne schválení: Bc. Boris Špánik,
doc. Ing. Pavol Findura, PhD. a Ing. Martin Melich.
Uznesenie AS 3/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za
doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. a Ing. Martina Melicha.

skrutátorov

Bc.

Borisa

Špánika,

K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Ján Simoník, PhD., predseda AS SPU ktorý skonštatoval,
že uznesenia z posledného zasadnutia senátu boli splnené.

K bodu 4:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o výsledkoch doplňujúcich volieb do Akademického
senátu SPU za AO TF a AO FEŠRR SPU v Nitre. V prvom kole riadnych doplňujúcich volieb, ktoré sa
konali dňa 10. 03. 2010 bol do AS SPU za AO TF zvolený doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
a za AO FEŠRR bola zvolená Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Uznesenie AS 4/2/10:
AS SPU v Nitre berie na vedomie informáciu o výsledkoch riadnych doplňujúcich volieb
za zamestnaneckú časť AS SPU a konštatuje, že novými členmi AS SPU sa stali:
doc. Ing. Pavol Findura, PhD. a Ing. Loreta Schwarczová, PhD.

K bodu 5:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – poprosil doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. a Ing. Loretu Schwarczovú,
PhD. o prednesenie sľubu člena AS SPU v Nitre.

K bodu 6:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o návrhu voľby na zaradenie novozvolených členov
AS SPU v Nitre do komisií senátu: doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. do ekonomickej komisie
a Ing. Loretu Schwarczovú, PhD. do pedagogickej komisie.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zaradenie doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. do
ekonomickej komisie a Ing. Lorety Schwarczovej, PhD. do pedagogickej komisie AS SPU v Nitre.
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Uznesenie AS 5/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil zaradenie doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. do ekonomickej
komisie a Ing. Loretu Schwarczovú, PhD. do pedagogickej komisie AS SPU v Nitre.

K bodu 7:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných s návrhom zmien, ktoré sú obsahom Dodatku č. 2
k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre. Legislatívna komisia spracovala predložený materiál a navrhla
vecné a jazykové úpravy. Keďže zo strany členov AS SPU neboli predostreté žiadne pripomienky
podpredseda AS SPU dal o návrhu hlasovať .
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 29 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržali sa: 2 hlasy
AS SPU schválil väčšinou hlasov Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 6/2/10:
AS SPU väčšinou hlasov schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.

K bodu 8:
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – oboznámil prítomných s predkladaným Návrhom na udelenie súhlasu
k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok.
Bod 1a – Vedenie univerzity navrhuje predĺžiť dobu nájmu sauny pre nájomcu Volejbal Nitra, s. r. o do
31. 12. 2011.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - Keďže nikto nemal k predkladanému návrhu pripomienky a doplňujúce
návrhy, predseda senátu dal hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 29 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržali sa: 3 hlasy
Uznesenie AS 7/2/10:
AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas
dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr. rektora, z 22. 03. 2010, bod 1a) zmluva
č. 102/2006/SPU, predmetom ktorej je nájom nebytového priestoru (sauny) nájomcom Volejbal
Nitra, s.r.o. Nitra do 31. 12. 2011.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.:
Bod 1b – Vedenie univerzity navrhuje predĺžiť dobu nájmu pre Učebno-výcvikové zariadenie SPU Nitra
v Račkovej doline do 30. 10. 2011.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – vyjadrila nespokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb
v zariadení v Račkovej doline a navrhla predĺžiť nájomnú zmluvu do 31. 12. 2010.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – poukázali na nepriaznivý
stav v oblasti prenajímania turistických zariadení vo Vysokých Tatrách v súčasnej ekonomickej situácii
a upozornili na možné riziká, ktoré sú spojené so skrátením navrhovanej doby nájmu. Ďalej uviedli, že
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z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov nie je ani možné, aby prevádzku zariadenia financovala
univerzita z vlastných zdrojov.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – upozornila na nezrovnalosti súvisiacej s dobou nájmu uvedenej
v písomnom návrhu (30. 10. 2015).
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.– uviedol, že ide o preklep a správny údaj je do 30. 10. 2011.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – stiahla svoj návrh týkajúci sa skrátenia doby nájmu.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda senátu dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 23 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržalo sa: 9 hlasov
Uznesenie AS 8/2/10:
AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas
dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr. rektora, z 22. 03. 2010, bod 1b) zmluva
č. 232/2004/SPU, predmetom ktorej je prenájom Hotela Akademik v Račkovej doline nájomcom
Ing. Vladimírom Baraníkom, Cabaj č. 500, 95117 Cabaj – Čápor so zmenou do 30. 10. 2011.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.:
Bod 2. – predložil návrh vedenia univerzity na uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľností
a hnuteľného majetku (bufet) na dobu do 30. 06. 2015.
Prof. MVDr. Pavel Šťastný, DrSc. – uviedol, že dĺžka nájomnej zmluvy s nájomcom závisí od jeho
cenovej stratégie. Spýtal sa, či prebehlo rokovanie s nájomcom ohľadom výšky cien ponúkaného
tovaru.
Ing. Alena Jančušková – pripomenula, že senát predĺžil zmluvu len do 30. 06. 2010 a z tohto dôvodu
musí byť vykonané nové výberové konanie.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – otvorila otázku cenotvorby u budúceho nájomcu bufetu
a pripomenula žiadosť pracovníkov, aby kritériá výberu nájomcu zohľadňovali i požiadavku redukcie
cien ponúkaného tovaru.
Ing. Alena Jančušková – informovala, že bude vypísaná verejná obchodná súťaž, v ktorej je potrebné
stanoviť presné kritériá, kde cena tovaru môže byť rovnocenným kritériom alebo kritériom s nižšou
alebo vyššou váhou. Pri zahrnutí kritéria ceny tovaru bude potrebné zadefinovať spotrebný kôš
(sortiment tovarov), časový interval a spôsob indexácie cien.
Ing. Oľga Roháčiková – vyslovila názor, že kritériami výberu nájomcu by mala byť cena za nájom
a cena ponúkaného tovaru zo spotrebného koša, ktorý bude tvoriť najpredávanejší sortiment tovaru.
Ďalej obrátila pozornosť i na skutočnosť, že ceny tovaru ponúkaného nájomcom by boli pre
zamestnancov a študentov výhodnejšie, pokiaľ by mal v prenájme všetky bufety.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – upozornil, že takýto krok by vyžadoval zrušenie zmluvy so súčasným
nájomcom, čo je nereálne.
Ing. Alena Jančušková – na základe diskusie uviedla, že kritériami výberu vo verejnej obchodnej
súťaži budú: najvyššia cena za nájom všetkých priestorov a vecí ako aj cenová ponuka
pre najpredávanejší tovar, ktorý bude vyšpecifikovaný v spolupráci s UO OU PŠaV pri SPU .
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – navrhla skrátiť dobu nájmu do 31. 12. 2012.
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Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – navrhol nasledujúce znenie uznesenia: „ AS SPU súhlasí s dobou nájmu
na obdobie od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2012 a ukladá vedeniu SPU v Nitre, aby v spolupráci s OZ PŠaV
pri SPU v Nitre vypracoval podmienky verejnej súťaže“.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda senátu dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 29 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržali sa: 3 hlasy
Uznesenie AS 9/2/10:
AS SPU v Nitre väčšinou 29 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas
dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr. rektora, z 22. 03. 2010 so zmenou. AS SPU
súhlasí s nájmom na obdobie od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2012 a ukladá vedeniu SPU v Nitre, aby
v spolupráci s OZ PŠaV pri SPU v Nitre vypracoval podmienky verejnej súťaže.

K bodu 9:
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – oboznámil prítomných so žiadosťou o vydanie súhlasu k zriadeniu
vecného bremena pre objekt Káblové rozvody NN k stavbe Prístavba Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda senátu dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 31 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Uznesenie AS 10/2/10:
AS SPU v Nitre väčšinou 31 hlasov schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena bezodplatne
pre objekt SO1 Káblové rozvody NN – k stavbe „Prístavba Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre“ na pozemkoch parcelné číslo 484/1, 484/5 a 484/8 vedených na LV
č. 2478 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom 73/2009. Návrh bol prerokovaný v zmysle
prípisu 120/2010- sekr. rektora, z 22. 03. 2010.

K bodu 10:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o obsahu návrhu zmien v Štatúte FEŠRR, ktoré
schválil AS FEŠRR. Zmeny sa dotkli rozdelenia niektorých katedier a zmien v ich názve. Predložený
materiál bol prerokovaný v legislatívnej komisii senátu. Spýtal sa členov senátu či majú ďalšie
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy.
JUDr. Lýdia Bezáková, PhD. – požiadala členov senátu o podporu predloženého návrhu zmien
v Štatúte FEŠRR.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – keďže nikto nemal pripomienky a doplňujúce návrhy, podpredseda senátu
dal hlasovať za predložený návrh
Výsledok hlasovania:
Návrh Zmeny Štatútu FEŠRR bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 11/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Zmeny Štatútu FEŠRR. Zmeny Štatútu FEŠRR
nadobúdajú platnosť dňom 14. 04. 2010.
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K bodu 11:
Doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – upozornil na skutočnosti, ktoré zapríčinili neskoré zaslanie správy
členom senátu a možný výskyt formálnych chýb v texte správy. Pozostáva z čiastkových správ
prerokovávaných na Kolégiu rektora. Vyjadril spokojnosť v výsledkami dosiahnutými v roku 2009.
Prof. MVDr. Pavel Šťastný, DrSc. – v diskusii sa opýtal, či tabuľky, ktoré sa dotýkajú oblasti
hospodárenia sú platné, či univerzita hospodárila so schodkom. Otvoril problematiku záverečných prác,
Upozornil na potrebu v predstihu informovať o náležitostiach spojených s formálnou stránkou
a kontrolou originality odovzdávaných prác.
Doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – vysvetlil prijatú filozofiu v oblasti evidencie záverečných prác na
univerzite.
PhDr. Ľubica Jedličková – zastala sa doc. Repiského, pretože sa postupovalo podľa pokynov MŠ SR
a v termínoch, ktoré vyplývali z činnosti MŠ SR.
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – dizertačné a habilitačné práce v tých odboroch, ktoré dobiehajú, musia
byť zaregistrované do databázy.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – dala otázku týkajúcu sa dôvodu, prečo sa nezriadilo Centrum
manažmentu projektov, o ktorom sa hovorilo ešte v minulom roku. Ďalšia otázka sa týkala zriadenia
Atestačnej komisie na univerzite, čím by univerzita získala možnosť zaraďovať pracovníkov do
jednotlivých atestačných stupňov a požiadala rektora o zriadenie takejto komisie. V dlhodobých
zámeroch SPU v Nitre v rokoch 2008, 2009 a 2010 neboli zahrnuté požiadavky FEŠRR a spýtala sa
na dôvod prečo k tomu došlo. Poukázala na skutočnosť, že zmeny vnútorných predpisov schválené AS
SPU sa neaktualizujú v databáze dokumentov – vnútorných predpisov univerzity. Upozornila, že na
internetovej stránke SPU nie je doplnený dodatok k Disciplinárnemu poriadku SPU.
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – v odpovedi vysvetlil prístup, ktorý prijala univerzita v oblasti
manažmentu projektov. Minulé vedenie univerzity zrušilo miesta vedeckých pracovníkov. Pán prorektor
súhlasil so zriadením atestačnej komisie.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – v odpovedi uviedol, že v súlade s Dlhodobým zámerom na rok 2010 boli
predložené požiadavky na MŠ SR, ale budú sa plniť len Stanica výkrmnosti a Pavilón BA.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – požiadala o akceptovanie požiadaviek na opravy a rekonštrukcie na
objektoch FEŠRR.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – v odpovedi uviedol, že to bude možné až v budúcom roku.
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – v odpovedi na otázku Ing. Roháčikovej upozornil na určitú
časové omeškanie, ktoré vzniká v procese schvaľovania vnútorných predpisov a ich zmien na MŠ SR.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – uviedol, že legislatívna komisia senátu monitoruje znenie vnútorných
predpisov a v prípade zistenia nesúladu koná.
Ing. Alena Jančušková – informovala o podrobnostiach predkladanej správy. Univerzita ukončila
hospodársky rok 2009 s celkový kladným hospodárskym výsledkom.
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – informoval, že detailné výsledky z oblasti vedy a výskumu na univerzite
budú uvedené v Správe o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na SPU v Nitre za rok 2009.
JUDr. Zuzana Ilková, PhD. a doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – uviedli, že mali problémy s otvorením
súborov v prílohách zasielaných elektronickou poštou a nemôžu sa fundovane vyjadriť k správe.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za predloženú správu s pri pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 22 hlasov
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Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržalo sa: 10 hlasov
Uznesenie AS 12/2/10:
AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schvaľuje Výročnú správu o činnosti univerzity za rok 2009
s pripomienkami.

K bodu 12:
Doc. Ing. Ján Repiský, CSc. – uviedol návrh Harmonogramu výučby na rok 2010/2011.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – dala otázku, ktorá sa týkala možnosti zmien v začiatku
skúšobného obdobia v zimnom semestri, pričom navrhla zmenu termínu na 20. 12. 2010.
Prof. Ing. Pavel Šťastný, DrSc. – upozornil, že skúša sa až po splnení všetkých podmienok na
udelenie zápočtu. Uviedol, že existuje možnosť posunúť výučbu o jeden týždeň v letnom semestri.
Prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc. – súhlasila so zmenou začiatku skúšobného obdobia v zimnom
semestri na 20. 12. 2010.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - dal hlasovať o predloženom návrhu zmeny začiatku skúšobného
obdobia v zimnom semestri na 20. 12. 2010.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil predložený návrh zmeny začiatku skúšobného obdobia
v zimnom semestri na 20. 12. 2010.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - dal hlasovať o predloženom návrhu Harmonogramu výučby na rok
2010/2011 so zmenou.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie AS 13/2/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Harmonogram výučby na rok 2020/2011 so zmenou začiatku
skúšobného obdobia zimného semestra na 20. 12. 2010.

K bodu 13:
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – odpovedal na otázky doručené členom senátu Bc. Jurajom Staňom,
ktoré sa týkali nefunkčných počítačov na spojovacej chodbe medzi aulou a pavilónom T, slabého WIFI
signálu v priestoroch ŠD A. Bernoláka a osvetlenia chodníkov a parkoviska pred ŠD A. Bernoláka.
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – informoval o najbližšom zasadnutí Správnej rady
a Vedeckej rady SPU v Nitre, kde sú pripravené štyri žiadosti o udelenie titulu profesor.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – otázka sa týkala termínu dodávky výpočtovej techniky na
pracoviská univerzity a stavu rozpracovanosti rozpočtu univerzity na rok 2010.
Ing. Alena Jančušková – vysvetlila dôvody zdĺhavosti tohto procesu, pričom SPU je viazaná zmluvou
a dodatkami, kde musíme rešpektovať termíny.
Prof. Ing. Marián Brestič, PhD. – položil otázku týkajúcu sa úpravy textov dokumentov predkladaných
na AS SPU, ktoré by sa posielali v pôvodnom znení so zvýraznením navrhnutých zmien.
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K bodu 15:
Na záver predseda AS SPU v Nitre Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. poďakoval členom AS SPU za účasť
a rokovanie ukončil.

doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
predseda AS SPU v Nitre

Zapísala: Bc. Miroslava Cigáňová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jana Lendelová, PhD.

Ing. Danica Vraniaková

.

Prílohy:
1. Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre v zamestnaneckej časti AO TF
2. Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre v zamestnaneckej časti AO
FEŠRR
3. Sľub novozvolených členov AS SPU.
4. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
5. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok.
6. Žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu vecného bremena pre objekt Káblové rozvody NN
k stavbe Prístavba Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
7. Schválenie zmien Štatútu FEŠRR Akademickým senátom FEŠRR.
8. Výročná správa o činnosti univerzity za rok 2009.
9. Harmonogram výučby na rok 2010/2011.

Výpis uznesení:
Uznesenie AS 1/2/10: AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 2/2/10: AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Janu Lendelovú, PhD.
a Ing. Danicu Vraniakovú za overovateľov zápisnice.
Uznesenie AS 3/2/10: AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov Bc. Borisa Špánika,
doc. Ing. Pavola Finduru, PhD. a Ing. Martina Melicha.
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Uznesenie AS 4/2/10: AS SPU v Nitre berie na vedomie informáciu o výsledkoch riadnych
doplňujúcich volieb za zamestnaneckú časť AS SPU a konštatuje, že novými
členmi AS SPU sa stali: doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
a Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Uznesenie AS 5/2/10: AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil zaradenie doc. Ing. Pavola Finduru, PhD.
do ekonomickej komisie a Ing. Loretu Schwarczovú, PhD. do pedagogickej
komisie AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 6/2/10: AS SPU väčšinou hlasov schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU
v Nitre.
Uznesenie AS 7/2/10: AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu
nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr.
rektora, z 22. 03. 2010, bod 1a) zmluva č. 102/2006/SPU, predmetom ktorej je
nájom nebytového priestoru (sauny) nájomcom Volejbal Nitra, s.r.o. Nitra do
31. 12. 2011.
Uznesenie AS 8/2/10: AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu
nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr.
rektora, z 22.03.2010, bod 1b) zmluva č. 232/2004/SPU, predmetom ktorej je
prenájom Hotela Akademik v Račkovej doline nájomcom Ing. Vladimírom
Baraníkom, Cabaj č. 500, 95117 Cabaj – Čápor so zmenou do 30. 10. 2011.
Uznesenie AS 9/2/10: AS SPU v Nitre väčšinou 29 hlasov schválil udelenie súhlasu k nájmu
nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok podľa listu č. j. 115/2010-sekr.
rektora, z 22. 03. 2010 so zmenou. AS SPU súhlasí s nájmom na obdobie od
01. 07. 2010 do 31. 12. 2012 a ukladá vedeniu SPU v Nitre, aby v spolupráci
s OZ PŠaV pri SPU v Nitre vypracoval podmienky verejnej súťaže.
Uznesenie AS 10/2/10: AS SPU v Nitre väčšinou 31 hlasov schvaľuje návrh na zriadenie vecného
bremena bezodplatne pre objekt SO1 Káblové rozvody NN – k stavbe
„Prístavba Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre“ na
pozemkoch parcelné číslo 484/1, 484/5 a 484/8 vedených na LV č. 2478
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom 73/2009. Návrh bol prerokovaný
v zmysle prípisu 120/2010- sekr. Rektora, z 22. 03. 2010.
Uznesenie AS 11/2/10: AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Zmeny Štatútu FEŠRR. Zmeny
Štatútu FEŠRR nadobúdajú platnosť dňom 14. 04. 2010.
Uznesenie AS 12/2/10: AS SPU v Nitre väčšinou 23 hlasov schvaľuje Výročnú správu o činnosti
univerzity za rok 2009 s pripomienkami.
Uznesenie AS 13/2/10: AS SPU jednomyseľne schvaľuje Harmonogram výučby na rok 2020/2011 so
zmenou začiatku skúšobného obdobia zimného semestra na 20. 12. 2010.
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