Zápisnica 4
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 5. 2010
Prítomní členovia:
Ospravedlnení členovia:

Pozvaní hostia:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (prišla v priebehu rokovania),
Ing. Martin Melich, Ing. Martin Bohát, doc. Ing. Pavol Findura, PhD.,
Bc. Juraj Staňo, Bc. Peter Pastrnák a Ing. Michal Kročko
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. a privítal prítomných členov senátu
a hostí.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za ospravedlnenie neprítomných členov AS SPU v Nitre
a po hlasovaní skonštatoval, že členovia AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľujú ospravedlnenie
Ing. Schwarczovej, Ing. Melicha, Ing. Boháta, doc. Finduru, Bc. Staňa, Bc. Pastrnáka a Ing. Kročku
z neúčasti na zasadnutí AS SPU v Nitre. Následne predseda AS SPU v Nitre predložil návrh programu
zasadnutia AS SPU v Nitre. Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre mal nasledovnú podobu:
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a členov volebnej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie dodatkov k Vnútorným predpisom SPU v Nitre:
a. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre.
b. Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
c. Dodatok č. 5 k Štatútu SPU v Nitre.
d. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
5. Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2009.
6. Rozpočet – rozdelenie dotácie na rok 2010.
7. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi SPU
Dr.h.c. prof. Ing. Mikulášovi Látečkovi, PhD.
8. Rôzne.
9. Záver.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – sa v zmysle čl. 11, ods. 3 rokovacieho poriadku sa 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 1/4/10:
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. Ľubica Ďuďáková
a JUDr. Zuzana Ilková, PhD. Následne dal predseda AS SPU hlasovať o tomto návrhu.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Ing. Ľubicu Ďuďákovú a JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD.
za overovateľov zápisnice.
Uznesenie AS 2/4/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Ľubicu Ďuďákovú a JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD.
za overovateľov zápisnice.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh
na skrutátorov. Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Boris Špánik a Viktor Varga.
Predseda AS SPU dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení Bc. Boris Špánik a Viktor Varga.
Uznesenie AS 3/4/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov Bc. Borisa Špánika a Viktora Vargu.

K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Peter Halaj, CSc., tajomník AS SPU, ktorý skonštatoval, že všetky
uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 21. 4. 2010 boli splnené.

K bodu 4:
Ad a)
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o obsahu Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SPU
v Nitre. Navrhol úpravu znenia dodatku v článku 20 odsek 2 druhá veta: „.......študent doručuje
podklady uvedené v odseku 1a) a 1c)“.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, CSc. – sa zaujímala, či už bola prijatá Smernica SPU č. 30/2010-ÚPaVO
o záverečných prácach a kvalifikačnej práci, na ktorú sa text dodatku odvoláva.
Doc. Ing. Ján Repiský, CSc. – v odpovedi informoval prítomných, že spomenutá smernica bola
schválená vedením univerzity dňa 17. 5. 2010.

Ing. Jana Lendelová, PhD. – navrhla formálne úpravy textu dodatku:
-

článok 21 odsek 8, zrušiť čiarku vo vete : „......napísaná v cudzom jazyku po predchádzajúcom
písomnom.....“ ,

-

článok 32 odsek 3 písmeno a) a c) zrušiť zvratné sloveso „sa nestanovujú“; potom znenie vety by
bolo nasledovné: „...pri zmene formy štúdia na vlastnej fakulte sa termíny podávania žiadostí
nestanovujú.“,

-

článok 43 odsek 4 druhá veta, vložiť medzery za bodkami dátumu „1. 9. 2009“,

-

článok 21 odsek 8 druhá veta, vložiť medzeru za znakom percenta „10 %“.

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v znení s navrhnutými formálnymi zmenami.
Výsledok hlasovania:
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AS SPU jednomyseľne schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre so zmenami.
Uznesenie AS 4/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre so zmenami. Dodatok nadobúda platnosť odo dňa
registrácie a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia SPU v Nitre o jeho zaregistrovaní
Ministerstvom školstva SR.

Ad b)
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o obsahu Dodatku č. 2 k Poriadku poplatkov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Následne sa spýtal členov senátu, či majú doplňujúce
alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu dodatku. Keďže nikto nemal pripomienky
k predloženému návrhu o predloženom návrhu dodatku, dal hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Návrh Dodatku č. 2 k Poriadku poplatkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol
jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 5/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 19. 5. 2010.

Ad c)
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o obsahu Dodatku č. 5 k Štatútu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Následne sa spýtal členov senátu, či majú doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu dodatku. Keďže nikto nemal pripomienky o predloženom
návrhu dodatku, dal hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol jednomyseľne
schválený.
Uznesenie AS 6/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 5 k Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Dodatok nadobúda platnosť odo dňa registrácie a účinnosť odo dňa
doručenia rozhodnutia SPU v Nitre o jeho zaregistrovaní Ministerstvom školstva SR.

Ad d)
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o obsahu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku
Akademického senátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Následne sa spýtal členov
senátu, či majú doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu dodatku. Keďže nikto
nemal pripomienky, dal hlasovať o predloženom návrhu dodatku.
Výsledok hlasovania:
Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre bol jednomyseľne schválený.
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Uznesenie AS 7/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom
19. 5. 2010.

K bodu 5:
Ing. Alena Jančušková – p. kvestorka SPU
o hospodárení SPU v Nitre za rok 2009.

Nitre, predložila na schválenie Výročnú správu

V rozprave vystúpili:
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - poukázala na nezrovnalosti v tabuľke č. 8 správy. Upozornila na
možnosť vytvorenia univerzitného fondu, ktorý by umožňoval flexibilný prístup k financovaniu zámerov
a aktivít pracovísk univerzity. Položila otázku, ktorá sa týkala dôvodov, ktoré viedli k spomaleniu odpisov
majetku univerzity.
Ing. Alena Jančušková – v odpovedi uviedla, že univerzita sústreďovala časť finančných prostriedkov
do rezervného fondu, z ktorého sa zabezpečovalo spolufinancovanie projektov z eurofondov. Takisto sa
na tento účel sústreďujú prostriedky vo fonde reprodukcie.
Počas rozpravy k tomuto bodu programu sa na zasadnutie dostavila Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o návrhu uznesenia k Výročnej správe o hospodárení
verejnej vysokej školy za rok 2009.
Výsledok hlasovania:
Za návrh: 24 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržali sa: 2 hlasy
Uznesenie AS 8/4/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy
za rok 2009.

K bodu 6:
Ing. Alena Jančušková – p. kvestorka v úvode svojho vystúpenia upriamila pozornosť na zmeny
v tohtoročnej metodike MŠ SR prideľovania rozpočtovej dotácie na jednotlivé verejné vysoké školy.
Zmena sa týka pomeru rozdelenia finančných prostriedkov podľa výkonov, kde na základe výkonu vo
vzdelávaní sa prideľuje 60 % a na základe výkonu vo vedecko-výskumnej činnosti 40 %.
V pedagogickom výkone vysokej školy sa zohľadňuje uplatniteľnosť absolventov v odbore. V rámci
výkonov vo výskume sa zohľadňuje hodnotenie kvality výskumnej činnosti vysokej školy Akreditačnou
komisiou zavedením koeficientu výskumu a vývoja. Zavádza sa koeficient začlenenia vysokej školy
podľa výsledku komplexnej akreditácie (v roku 2010 je pre všetky verejné vysoké školy rovnaký).
Zohľadňujú sa i ďalšie ukazovatele o vysokej škole ako napr. aktivita v mobilitách, atraktívnosť pre
zahraničných študentov, úspešnosť v medzinárodných súťažiach študentov. Pani kvestorka
konštatovala, že oproti roku 2009 došlo k navýšeniu pridelených dotačných prostriedkov o 174 tis. €.
Potom zdôvodnila návrh rozpočtu, detailne predstavila štruktúru navrhovaného rozpočtu podľa
jednotlivých položiek a princípy prerozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé fakulty a pracoviská
univerzity.
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Prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. – prečítal stanovisko vedenia TF SPU v Nitre, v ktorom sa konštatuje,
že vedenie fakulty nemôže podporiť navrhovaný rozpočet univerzity, pretože v dôsledku zmeny
metodiky oproti minulému roku a tiež v porovnaní s ministerskou metodikou je rozpočet pre TF
neprijateľný a likvidačný. Prof. Kročko zdôraznil, že to nie je v dôsledku zníženia výkonov fakulty. Oproti
minulému roku tak vzniká pre TF SPU schodok vo výške 113 tis. € a ako jediná fakulta univerzity má
pokles rozpočtovej dotácie pre tento rok, pričom v procese akreditácie dosiahla fakulta vynikajúce
výsledky. Ďalej uviedol, že neboli akceptované pripomienky zástupcov fakulty k navrhovanej metodike
rozdelenia rozpočtovej dotácie, t.j. aby bola pri započítavaní výkonov použitá metodika MŠ SR, tak ako
to bolo v r. 2009. Zároveň požiadal AS SPU, aby pri delení rozpočtovej dotácie na r. 2010 bol uplatnený
ten istý princíp ako v r. 2008 voči iným fakultám (TF SPU mala medziročné zvýšenie výkonov
vo finančnom vyjadrení 4 mil. Sk), t.j. aby bolo garantované minimum rozpočtu fakulty vo výške 102 %
jej rozpočtu z predchádzajúceho roka. t.j. roku 2009.
Ing. Jana Lendelová, PhD. – uviedla argumenty, ktoré viedli zástupcov TF SPU k prijatiu stanoviska,
ktoré prezentoval dekan TF prof. Kročko. Poukázala na disproporciu medzi ministerskou metodikou
a metodikou univerzity v položke zahraničné granty, kde váha hodnotenia tejto kategórie výkonov sa
znížila z 0,20 na 0,052. Táto skutočnosť v najväčšej miere prispela k vzniku tak výrazného schodku
rozpočtu fakulty oproti minulému roku. Zároveň spomenula situáciu pri tvorbe rozpočtu na r. 2008, kedy
sa pri hľadaní konsenzu pri tvorbe rozpočtu univerzity AS SPU uzniesol, že sa použije princíp solidarity
a rozpočet Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, bude
navýšený na úkor ostatných fakúlt.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - poukázala na existenciu schodku aj na FEŠRR, ktorý vzniká pri použití
navrhovanej metodiky delenia dotačných prostriedkov na r. 2010. Zároveň upozornila na skutočnosť, že
v pridelených dotačných prostriedkoch je započítaná aj neúčelová dotácia pridelená na študentov
prijatých po 23. 7. 2009, čím reálny schodok oproti minulému roku vzniká aj pri ďalších fakultách
univerzity. Napriek týmto skutočnostiam, zohľadňujúc neistoty, ktoré by vyplývali z existencie
rozpočtového provizória, vedenie FEŠRR súhlasí s navrhovaným delením rozpočtovej dotácie na rok
2010. Tiež vyjadrila pochybnosti o správnosti zaradenia školného do metodiky rozdelenia dotačných
prostriedkov, ako aj odhadu výšky odvodov.
Ing. Alena Jančušková – p. kvestorka potvrdila slová Ing. Roháčikovej, PhD. o existencii schodku aj
fakúlt FEŠRR a FAPZ. Započítané školné nie je uvádzané vo vzťahu k rozdeleniu rozpočtovej dotácie,
ale v bilancii finančných prostriedkov tvoriacich rozpočet fakúlt. Výška školného sa počítala na základe
údajov o počte platiacich študentov, ktoré sú uvádzané v Centrálnom registri. Na základe toho, v súlade
s platnou smernicou, bola vypočítaná výška odvodov.
Doc. Ing. Ján Repiský, CSc. – zdôraznil, že počet študentov a údaje o výučbe sa berú z údajov na
začiatku akad. roka a platia na celý nasledujúci kalendárny rok. Tiež uviedol, že výška dotácie z MŠ SR
za jednotlivé kategórie výkonov, ktorá príde na univerzitu sa nie vždy zhoduje s výškou dotácie, ktorá by
mala prísť na základe výpočtov podľa metodiky ministerstva. A to je aj prípad spomínaných,
zahraničných grantov.
Ing. Jana Lendelová, PhD. – uviedla, že TF SPU mala tri pripomienky k metodike delenia dotačných
prostriedkov, ktoré sa týkali: profesnej štruktúry, započítania vzájomnej výučby a zahraničných grantov.
Poukázala na disproporciu, ktorá vzniká medzi výkonmi TF v jednotlivých hodnotených kategóriách
a vzniknutým schodkom v rozpočte fakulty.
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – spomenul, že v obdobnej situácii, ktorá vzniká v súčasnosti na TF,
bola aj na FAPZ v minulom roku, kedy i napriek kvalitným výkonom v jednotlivých kategóriách vznikol
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v rozpočte schodok. Odporučil prijatie razantných opatrení, ktoré prijali i na FAPZ a ktoré sa týkali
zníženia stavu pracovníkov a spoplatnenia externého štúdia, bez rozpočítania školného by bola FAPZ
na tom rovnako ako TF.
Prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. – informoval o opatreniach, ktoré prijala fakulta v personálnej oblasti
a ktoré plánuje realizovať v oblasti spoplatnenia externého štúdia.
Prof. MVDr. Pavel Šťastný, DrSc. – zdôraznil nutnosť prijatia metodiky rozdelenia dotačných
prostriedkov na univerzite. Uviedol, že otázka prijatia metodiky bola prejednávaná už na minulých
zasadnutiach senátu, ale i napriek tomu žiadna stála metodika schválená AS SPU doposiaľ neexistuje.
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – popísal obtiažnosť procesu tvorby rozpočtu a zdôraznil
záujem vedenia univerzity, aby každá z fakúlt mala dostatok prostriedkov, ktoré by zabezpečili ich
kontinuálny rozvoj.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - poukázala na možnosti korekcie schodkov v rozpočte fakúlt prijatím
opatrení v oblasti mzdovej politiky, kde hlavne v prípade regulovania výšky osobných príplatkov môžu
fakulty hľadať zdroje pre znižovanie schodkov.
V rozprave k rozpočtu ďalej vystúpili: doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., Ing. Jana Lendelová, PhD.
a doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – zdôraznil potrebu vytvorenia metodiky tvorby rozpočtu
univerzity. Odporučil vytváranie rezervy v rozpočtoch fakúlt, ktoré by umožnili vykrývať schodky
v rozpočtoch fakúlt vzniknutých pri rozdelení rozpočtovej dotácie. Poukázal na nutnosť regulácie
osobných príplatkov v mzdách pracovníkov a redukcie výdavkov na fakultách, čím by sa eliminovala
tvorba schodkov v rozpočtoch fakúlt. Informoval, o existencie rezervy MŠ SR vo výške 1 mil. €, ktorých
časť sa dostane i na univerzitu, čo dáva možnosť na čiastočné vykrytie schodku TF a FEŠRR SPU v
Nitre.
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – uviedol, že sa očakáva zvýšenie pridelených dotačných
prostriedkov na našu univerzitu v budúcom kalendárnom roku, z dôvodu zaradenia univerzity medzi
vysoké školy univerzitného typu. Poukázal na zložitosti procesu tvorby metodiky rozdelenia
rozpočtovej dotácie zo strany MŠ SR a na dopady jej výslednej podoby na výšku pridelenej rozpočtovej
dotácie univerzite.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – sa spýtala, ktoré z pracovísk v minulom roku hospodárilo so
schodkom. Pani kvestorka odpovedala, že všetky, ale schodky si vyrovnali z mimorozpočtových zdrojov,
okrem 1 pracoviska. Na otázku doc. Javorekovej, ktoré pracovisko to bolo pani kvestorka odpovedala,
že iba TF išla do nového roka so schodkom.
Doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. – poukázal na výhody, ktoré môžu plynúť z prijatia stálej metodiky
tvorby rozpočtu univerzity.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – navrhla, aby predsedníčka Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. predniesla stanovisko komisie k metodike tvorby rozpočtu aj
k navrhovanému rozpočtu univerzity a navrhla následne dať hlasovať o pôvodnom návrhu Rozpočtu –
rozdelenia dotácie na r. 2010.
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V rozprave k rozpočtu ďalej vystúpili: Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a Ing. Jana Lendelová, PhD.,
doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., doc. Ing. Ján Simoník, CSc. , doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
a prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.

Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – informovala členov senátu o priebehu a záveroch, ktoré boli prijaté
na zasadnutí Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre. EK AS SPU odporučila schváliť Návrh metodiky
rozdelenia dotácie na rok 2010 a Rozpočet - rozdelenie dotácie na rok 2010.
Ing. Jana Lendelová, PhD. – navrhla stiahnuť z rokovania senátu bod programu Schválenie rozpočtu –
rozdelenie dotácie na rok 2010.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – navrhol hlasovať v tomto poradí: návrh doc. Javorekovej a po prípadnom
neschválení, návrh Ing. Lendelovej.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o návrhu Rozpočtu – rozdelenia dotácie na rok 2010.

Výsledok hlasovania:
Za návrh: 23 hlasov
Proti návrhu: 2 hlasy
Zdržal sa: 1 hlas
Uznesenie AS 9/4/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje návrhu Rozpočtu – rozdelenia dotácie na rok 2010.

K bodu 7:
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – informoval členov senátu o podaní projektu zo
štrukturálnych fondov v celkovej výške 5,809 mil. €. Prostriedky budú použité na vybudovanie
informačných a komunikačných technológií na univerzite a na rekonštrukciu Študentského domova
Nová doba. Ďalej sa poďakoval členom senátu za spoluprácu v uplynulom štvorročnom období.

K bodu 8:
Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – poďakoval rektorovi univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Mikulášovi Látečkovi,
PhD. v mene svojom i ostatných dekanov fakúlt univerzity za plodnú spoluprácu.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – poďakoval rektorovi univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Mikulášovi Látečkovi,
PhD. za korektnú spoluprácu v uplynulom štvorročnom období.
Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – odporučil senátu, aby upravil funkčné obdobie budúceho AS SPU
tak, aby končilo 31. apríla štvrtého roku funkčného obdobia. Upozornil členov senátu na zákonnú
povinnosť uverejňovať správu o činnosti senátu na svojej webovej stránke.

7

K bodu 9:
Na záver predseda AS SPU v Nitre doc. Ing. Ján Simoník, PhD. poďakoval členom AS SPU za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapísal: doc. Ing. Peter Halaj, CSc.

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

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Zuzana Ilková, PhD.

Ing. Ľubica Ďuďáková

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre.
Formálne pripomienky k Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre.
Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
Dodatok č. 5 k Štatútu SPU v Nitre.
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2009.
Rozpočet – rozdelenie dotácie na rok 2010.
Návrh metodiky rozdelenia dotácie na rok 2010
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Výpis uznesení:
1. Uznesenie AS 1/4/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.
2. Uznesenie AS 2/4/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Ľubicu Ďuďákovú a JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD.
za overovateľov zápisnice.
3. Uznesenie AS 3/4/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov Bc. Borisa Špánika a Viktora Vargu.
4. Uznesenie AS 4/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre so zmenami. Dodatok nadobúda platnosť odo dňa
registrácie a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia SPU v Nitre o jeho zaregistrovaní
Ministerstvom školstva SR.
5. Uznesenie AS 5/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dodatok Tento dodatok nadobúda platnosť dňom
19. 5. 2010.
6. Uznesenie AS 6/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 5 k Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Dodatok nadobúda platnosť odo dňa registrácie a účinnosť odo dňa
doručenia rozhodnutia SPU v Nitre o jeho zaregistrovaní Ministerstvom školstva SR.
7. Uznesenie AS 7/4/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického
senátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tento dodatok nadobúda platnosť
dňom 19. 5. 2010.
8. Uznesenie AS 8/4/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej
školy za rok 2009.
9. Uznesenie AS 9/4/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje návrhu Rozpočtu – rozdelenia dotácie na rok
2010.
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