Zápisnica 5
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 1. 10. 2010
Prítomní členovia:
Ospravedlnení členovia:
Pozvaní hostia:

podľa prezenčnej listiny (25 členov AS)
Ing. Melich, Ing. 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 konštatoval, že členovia AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľujú ospravedlnenie
Ing. Melicha a Ing. Kročku z neúčasti na zasadnutí AS SPU v Nitre. Následne predložil návrh programu
zasadnutia AS SPU v Nitre, ktorý mal nasledovnú podobu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Príprava a vyhlásenie volieb do AS SPU na nové funkčné obdobie.
Zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie a voľba Centrálnej univerzitnej volebnej komisie
pre voľby do AS SPU na nové funkčné obdobie.
Zásady udeľovania čestného titulu „rektor emeritus“ na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre.
Návrh na odkúpenie pozemkov pod SLPK SPU v Nitre.
Návrh na odkúpenie pozemkov v areáli SPU v Nitre (pred budovou Auly).
Rozdelenie neúčelovej dotácie na r. 2010.
Návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú.
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi SPU
Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
Rôzne.
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 1/5/10:
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 Ing. Danica Vraniaková. 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 Ing. Danicu Vraniakovú za overovateľov
zápisnice.
Uznesenie AS 2/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Ľubicu Ďuďákovú a Ing. Danicu Vraniakovú za
overovateľov zápisnice.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh
na skrutátorov. Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Ing. Pavol Findura, PhD, Ing. Daniela Kudiaková
a Ing. Kamil Močár. Predseda AS SPU dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení: doc. Ing. Pavol Findura, PhD, Ing. Daniela Kudiaková
a Ing. Kamil Močár.
Uznesenie AS 3/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov: doc. Ing. Pavla Finduru, PhD,
Ing. Danielu Kudiakovú a Ing. Kamila Močára.

K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Peter Halaj, CSc., tajomník AS SPU, ktorý konštatoval, že všetky
uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre konaného dňa 19. 5. 2010 boli splnené.

K bodu 4:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných AS SPU prípravou volieb do AS SPU na funkčné
obdobie 2010 až 2014. Zhrnul základné ustanovenia zákona č.131/2002 Z.z o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu SPU v Nitre a Zásad volieb
do AS SPU v Nitre upravujúcich voľby do AS SPU. Ďalej popísal časový harmonogram volieb do AS
SPU v Nitre na nové funkčné obdobie od 29.11.2010 do 30.11.2014. Tiež upozornil na nesúlad
súčasných vnútorných predpisov fakúlt s niektorými ustanoveniami zákona č.131/2002 Z.z o vysokých
školách (Zákon), ktoré upravujú voľby do senátov fakúlt. Zdôraznil nutnosť novelizácie týchto predpisov
a uvedenie ich znenia do súladu so Zákonom.
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. - navrhla prijať odporúčanie, aby volebné komisie počas aktu voľby
zabezpečili odloženie mobilných telefónov voličov na nimi určené miesto vo volebnej miestnosti.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – prečítal návrh uznesenia, ktorým ako predseda AS SPU na základe
čl. 4 ods. 1 - 3 Zásad volieb do AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné
obdobie pre všetky fakulty SPU a celouniverzitné pracoviská SPU ako pre zamestnanecké, tak aj
študentské časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU.
Výsledok hlasovania
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil navrhnuté uznesenie.
Uznesenie 4/5/2010:
Na základe čl. 4 ods. 1 - 3 Zásad volieb do Akademického senátu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre vyhlasuje predseda AS SPU v Nitre voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné
obdobie pre všetky fakulty SPU a celouniverzitné pracoviská SPU ako pre zamestnanecké tak aj
študentské časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU na deň 28.10.2010.
V prípade neplatnosti volieb (čl. 13 Zásad) vyhlasuje opakovanie volieb na deň 3.11.2010.
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K bodu 5:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – zdôvodnil svoj návrh na zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie
a voľbu Celouniverzitnej volebnej komisie pre voľby do AS SPU na nové funkčné obdobie.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o návrhu na zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie pre
voľby do AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie pre voľby do AS
SPU v Nitre.
Uznesenie 5/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie pre voľby
do AS SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na členov Centrálnej univerzitnej volebnej komisie pre voľby
do AS SPU na nové funkčné obdobie:
Ing. Ľubica Pastrnáková,
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Ing. Juraj Medo, PhD.
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Ing. Michal Cehula, CSc.
Ing. Ol'ga Roháčiková, PhD.
Ing. Martin Melich

- FEŠRR
- FZKI
- FBP
- FAPZ
- TF
- FEM
- celouniverzitné pracoviská
- študenti.

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o návrhu na členov Celouniverzitnej volebnej komisie pre voľby
do AS SPU v Nitre. Voľby prebehli tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania:
Počet členov AS SPU:
Počet platných hlasovacích lístkov:

25
25

Ing. Ľubica Pastrnáková,
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Ing. Juraj Medo, PhD.
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Ing. Michal Cehula, CSc.
Ing. Ol'ga Roháčiková, PhD.
Ing. Martin Melich

- 23 hlasov,
- 23 hlasov,
- 23 hlasov,
- 23 hlasov,
- 24 hlasov,
- 22 hlasov,
- 23 hlasov,
- 25 hlasov.

Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

25
0

Uznesenie 6/5/2010:
Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zvolil Celouniverzitnú volebnú
komisiu pre voľby do AS SPU na nové funkčné obdobie v zložení: Ing. Ľubica Pastrnáková,
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., Ing. Juraj Medo, PhD., prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., Ing. Michal Cehula, CSc., Ing. Ol'ga Roháčiková, PhD.,
Ing. Martin Melich. Zároveň ukladá predsedovi LK AS SPU zvolať prvé zasadnutie CUVK k voľbe
predsedu CUVK a nomináciu členov CUVK do FZVK a UZVK pre prípravu a uskutočnenie volieb
do AS SPU na nové funkčné obdobie.
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K bodu 6:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - zdôvodnil predkladaný návrh Zásad udeľovania čestného titulu
„rektor emeritus“ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, CSc. – požiadala prekladateľa návrhu o vysvetlenie významu obsahu
článku 1, bod 4 a 5, z ktorých vyplývajú určité nároky držiteľov čestných titulov a ktoré by mali byť
zabezpečené univerzitou.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - uviedol, že obdobnú formu úpravy udeľovania čestného titulu
a náležitostí, ktoré patria k tomuto titulu má väčšina európskych univerzít.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, CSc. – predložila pozmeňujúci návrh, ktorým navrhla vynechania bodu 4
a 5, článku 1 predkladaného návrhu.
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – pripomenula existenciu používania navrhnutého čestného titulu
na univerzitách v zahraničí.
Ing. Oľga Roháčiková. PhD. – poznamenala, že ide aj o vytvorenie určitých štandardných podmienok,
ktoré by poskytla univerzita držiteľom týchto titulov.
Doc. Ing. Ján Simoník, CSc. – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložila doc. Javoreková.
Výsledok hlasovania
Za: 1
Zdržal sa: 0
Proti: 24
Pozmeňujúci návrh nebol AS SPU v Nitre schválený.
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.- navrhla opraviť text v článku 2, bod 2 v druhom riadku, kde sa slovo
„.....aktivitám.....“ nahradí slovom „.....aktivít....“.
Doc. Ing. Ján Simoník, CSc.- dal hlasovať o návrhu Zásad udeľovania čestného titulu „rektor emeritus“
so zmenou.
Výsledok hlasovania
Za: 24
Zdržal sa: 1
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil Zásady udeľovania čestného titulu „rektor emeritus“ na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre so zmenou.
Uznesenie 7/5/2010
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Zásady udeľovania čestného titulu „rektor emeritus“
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre so zmenou.

K bodu 7:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - predložil návrh na odkúpenie pozemkov pod SLPK SPU v Nitre,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Nitra a sú zapísané na liste vlastníctva číslo 558, ako parcela
číslo 7777/5 o výmere 352 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 7784/19 o výmere 32 m2, ostatné
plochy, parc.č.7784/20 o výmere 14 m2,zastavané plochy a nádvoria, parc.č.7784/21 o výmere 129 m2,
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zastavané plochy a nádvoria (príloha č. 5). Spoločnosť CENRA, s.r.o. ponúkla predmetné pozemky
SPU na odpredaj, kde stanovila kúpnu cenu 80 000 € t. j 151,80 €/m2 (príloha č. 4). SPU v Nitre si dala
vypracovať tromi realitnými kanceláriami stanovisko k cene nehnuteľností (príloha č. 6 a 7).
V rozprave k tomuto bodu programu vystúpili: prof. Šťastný, doc. Javoreková, Ing. Roháčiková,
Ing. Ďuďáková, doc. Sklenár, doc. Gurčík, prof. Bielik.
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. - podala pozmeňujúci návrh, v ktorom odporučila odkúpenie pozemkov
za najnižšiu cenu stanovenú odhadcom t.j. 50 €/ m2.
Doc. Ing. Ján Simoník, CSc.- dal hlasovať o návrhu so zmenou, ktorý predložila doc. Zentková.
Výsledok hlasovania
Za: 20
Zdržal sa: 4
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil odporúčanie na odkúpenie pozemkov pod SLPK SPU v Nitre
so zmenou, ktorú navrhla doc. Zentková.
Uznesenie 8/5/2010
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov odporúča odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Nitra zapísaných na liste vlastníctva číslo 558, ako parcela číslo 7777/5
o výmere 352 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 7784/19 o výmere 32 m2, ostatné plochy,
parc.č.7784/20 o výmere 14 m2 ,zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 7784/21 o výmere 129 m2,
zastavané plochy a nádvoria za cenu 50 €/m2 (587/2010 – sekr. rektora).

K bodu 8:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - predložil návrhy na vydanie súhlasu AS SPU v Nitre na
odkúpenie pozemkov a na vydanie súhlasu s dlhodobým prenájmom pozemkov v areáli SPU v Nitre
(pred budovou Auly). Aby sa predišlo prípadným, z pohľadu univerzity nevhodným investičným
zámerom vedenie univerzity navrhuje:
• odkúpenie časti spoluvlastníckych podielov pozemkov registra E od vlastníkov. Pozemky sa
nachádzajú v katastrálnom území Chrenová a sú zapísané na liste vlastníctva číslo 2702 ako
parcela číslo 1657/2 o výmere 4 504 m2 a parcela číslo 1657/1 o výmere 1 996 m2, ktorá je zapísaná
na liste vlastníctva 2701 (príloha č. 8). Celková výmera pripadajúca na spoluvlastnícke podiely
a ktorá je predmetom kúpy, predstavuje 1 216,72m2. Požadovaná cena od predávajúcich je 70 €/ m2.
Kúpna cena pripadajúca za túto výmeru je 85 170 €. SPU Nitra si dala vypracovať tromi realitnými
kanceláriami stanovisko k cene nehnuteľností (prílohy č. 9, 10,11).
• uzatvorenie zmluvu o dlhodobom prenájme pozemkov. SPU je užívateľom pozemkov
v katastrálnom území Chrenová (zapísaných na liste vlastníctva číslo 2699 ako pozemky registra E
parcelné číslo 1656 o výmere 5 699 m2 orná pôda vlastník Sztélyová Margita, LV 2791 parcelné
číslo 1703/101 o výmere 4 986 m2 orná pôda, parcela číslo 1703/102 o výmere 1 030m2 orná pôda
vlastník , Hetényiová Anna, LV 2 790 parcela číslo 1702/101 o výmere 2 672 m2 orná pôda, parcela
číslo 1702/102 o výmere 1306 m2 orná pôda, parcela číslo 1 702/103 o výmere 471 m2 orná pôda.
Vlastníci evidovaní v príslušných listoch vlastníctva v celosti sú mŕtvi a ich majetok spravuje
Slovenský pozemkový fond. V prípade súhlasného stanoviska AS SPU vstúpi do rokovania so
Slovenským pozemkovým fondom, s cieľom uzavrieť zmluvu o dlhodobom prenájme vyššie
uvedených pozemkov.
V rozprave k tomuto bodu programu vystúpili: doc. Sklenár a doc. Simoník.
Doc. Ing. Ján Simoník, CSc. - dal hlasovať o predložených návrhoch.
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Výsledok hlasovania
Za: 24
Zdržal sa: 1
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov vyjadril súhlas s predloženými návrhmi.
Uznesenie 9/5/2010:
AS SPU v Nitre vyjadril súhlas s odkúpením časti spoluvlastníckych podielov pozemkov
a s uzatvorením zmluvy o dlhodobom prenájme pozemkov, ktorých je SPU užívateľom (587/2010
– sekr. rektora).

K bodu 9:
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - p. kvestorka informovala prítomných o návrhu rozdelenia neúčelovej
dotácie na r. 2010 (587/2010 – sekr. rektora).
V rozprave vystúpili:
Doc. Ing. Soňa Javoreková, CSc. – vyjadrila nesúhlas s navrhnutým spôsobom rozdelenia neúčelovej
dotácie a požiadala p. rektora, aby upresnil opatrenia, ktoré príjme voči fakultám, ktoré nedodržiavajú
rozpočtovú disciplínu.
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – p. dekanka FEŠRR vysvetlila súčasnú ekonomickú situáciu
fakulty, ktorú zapríčinil aj spôsob rozdelenia rozpočtovej dotácie na rok 2010.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – vysvetlila ekonomické pozadie súčasnej zlej finančnej situácie
niektorých fakúlt univerzity (FEŠRR a FAPZ).
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - vysvetlil filozofiu návrhu. Zdôraznil potrebu prijatia metodiky
delenia rozpočtovej dotácie, ktorá by stabilizovala kritériá jej delenia a umožnila fakultám dlhodobo,
efektívne a strategicky usmerňovať svoje aktivity.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – podporil prijatie stabilnej univerzitnej metodiky delenia rozpočtovej
dotácie. Zároveň informoval, že na najbližšom zasadnutí Rady vysokých škôl SR bude prejednávaná
metodika delenia rozpočtovej dotácie ministerstva na budúci rok.
Doc. Ing. Ľubomír Gurčík, PhD. – p. dekan FEM SPU v Nitre vyjadril podporu predloženému návrhu.
Odporučil prijať uznesenie, ktoré by pomohlo zabrániť prečerpaniu finančných prostriedkov pridelených
fakultám.
Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – podrobil kritike metodiku rozdelenia rozpočtovej dotácie na tento rok.
Vyjadril nespokojnosť so situáciou, do ktorej sa dostávajú fakulty pri delení rozpočtovej dotácie, keď
vedenie univerzity im neposkytuje dostatok času na dôsledné preštudovanie podkladových materiálov.
RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. – p. predsedníčka AS TF informovala o opatreniach prijatých na TF,
ktorých cieľom je stabilizovať finančnú situáciu na fakulte.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o predloženom návrhu rozdelenia neúčelovej dotácie
na r. 2010.
Výsledok hlasovania
Za: 23
Zdržal sa: 2
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil rozdelenie neúčelovej dotácie na rok 2010.
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Uznesenie 10/5/2010:
AS SPU v Nitre AS SPU väčšinou hlasov schvaľuje Rozdelenie neúčelovej dotácie na rok 2010
(587/2010 – sekr. rektora).

K bodu 10:
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – p. kvestorka oboznámila prítomných s návrhom na udelenie súhlasu na
nájom nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú a to:
a) nebytových priestorov - snack baru, kuchyne, skladových priestorov, sociálneho zariadenia a chodby
nachádzajúcich sa v stavbe súpisné číslo 931 – sociálno - ubytovacie zariadenie, postavenej na
parc. č. 956/8 v obci Nitra, Vihorlatská ul.č. 10 (ŠD Poľnohospodár), katastrálne územie Chrenová
vedených Správou katastra Nitra na LV č. 922, o celkovej podlahovej výmere 149,14m²,
b) pozemku parc.č. 956/11 – ostatné plochy o výmere 129 m² v obci Nitra, katastrálne územie
Chrenová, vedenej Správou katastra Nitra na LV č. 922 za účelom prevádzkovania pohostinského
zariadenia vrátane výroby a podávania jedál na dobu neurčitú pre uchádzača, ktorého ponuka bude
v rámci verejnej obchodnej súťaže vyhodnotená ako úspešná.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o predloženom návrhu na udelenie súhlasu na nájom
nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú.
Výsledok hlasovania:
Za: 24
Zdržal sa: 1
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného
nehnuteľného majetku na dobu neurčitú.
Uznesenie 11/5/2010:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného
nehnuteľného majetku na dobu neurčitú (587/2010 – sekr. rektora).
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – p. kvestorka oboznámila prítomných o návrhu na udelenie súhlasu na
nájom nepotrebného nehnuteľného majetku (FIT bar) na dobu neurčitú a to: nebytových priestorovbar, priľahlá terasa, sklad, kanceláriu, sociálne zariadenie a chodby.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o predloženom návrhu na udelenie súhlasu na nájom
nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú.
Výsledok hlasovania:
Za: 25
Zdržal sa: 0
Proti: 0
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného
nehnuteľného majetku na dobu neurčitú.
Uznesenie 12/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného
nehnuteľného majetku na dobu neurčitú (587/2010 – sekr. rektora).
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K bodu 11:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - informoval prítomných o investičnom zámere dostavby pavilónu
Technickej fakulty SPU v Nitre. Investícia o objeme cca. 660 tis. € by vytvorila priestory pre FBP
a FEŠRR v areáli univerzity. Požiadal AS SPU o vydanie predbežného súhlasu, umožňujúceho
realizovať rokovania smerujúce k uskutočnenie predostretého investičného zámeru.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za: 25
Zdržal sa: 0
Proti: 0
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil žiadosť vedenia univerzity o udelenie predbežného súhlasu
umožňujúceho realizovať rokovania smerujúce k uskutočnenie predostretého investičného zámeru dostavby pavilónu TF SPU v Nitre.
Uznesenie 13/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje žiadosť vedenia univerzity o udelenie predbežného
súhlasu umožňujúceho realizovať rokovania smerujúce k uskutočnenie investičného zámeru dostavby pavilónu TF SPU v Nitre.

K bodu 12:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – informoval prítomných o žiadosti mesta Nitra, ktoré požiadalo
SPU v Nitre ako vlastníka pozemkov, nachádzajúcich sa v areáli FZKI na Tulipánovej ulici o vydanie
súhlasu so zápisom stavby trafostanice na list vlastníctva mesta Nitra.
Výsledok hlasovania:
Za: 25
Zdržal sa: 0
Proti: 0
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil žiadosť mesta Nitra o udelenie súhlasu so zápisom stavby
trafostanice na list vlastníctva.
Uznesenie 14/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje žiadosť mesta Nitra o udelenie súhlasu so zápisom
stavby trafostanice na list vlastníctva mesta Nitra (587/2010 – sekr. rektora).
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – informoval prítomných o pripravovanej kolaudácii objektov na
VPP v Kolíňanoch. Ďalej informoval o prípravách kolaudácie novej budovy internátu, ako aj
o rokovaniach na MŠVVŠ SR, ktoré sa týkali zabezpečenia finančných prostriedkov pre vybavenie
vnútorných priestorov internátu. V prípade nepridelenia účelovej dotácie je potrebné rátať
i s alternatívou zvyšovania cien bytného na internátoch. P. rektor oboznámil prítomných o podaní
žiadosti ministrovi pôdohospodárstva o uskutočnenie prevodu objektov Štátneho veterinárneho
a potravinového ústavu v Nitre na SPU v Nitre, ktoré by boli pridelené Fakulte biotechnológií
a potravinárstva SPU v Nitre. Vedenie univerzity vstúpilo do rokovania s likvidátorom majetkovej
podstaty MSCPV v Nitre. Z rokovaní vzišiel prísľub o prevode majetku (pozemky Experimentálnej bázy
Dolná Malanta ) do vlastníctva univerzity. Ďalšia informácia sa týkala prebiehajúcich rokovaní s firmou
MICROCOMP – Computersystém s r. o. o dodávke IKT, ako aj o realizácii výberového konania na
dodávku 2 automobilov a o zámere modernizovať automobilový park univerzity.
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Ing. Martin Bohát – upozornil na problémy, ktoré majú študenti doktorandského štúdia SPU so
vstupom svojich automobilov do areálu univerzity.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – v odpovedi uviedol, že študentom doktorandského štúdia je
vstup ich automobilov do areálu SPU povolený. Na zabezpečenie vstupu je však potrebná aktivácia
osobnej karty, ktorá umožní vstup do areálu.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - informovala o prebiehajúcej pasportizácii parkovacích miest v areáli
univerzity.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, CSc. – upozornila na havarijný stav stropu v spojovacej chodbe
k pavilónu A.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – v odpovedi uviedla, že problém je v štádiu riešenia.

K bodu 13:
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:
Ing. Danica Vraniaková

Ing. Ľubica Ďuďáková
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Prílohy:
1. Hlasovacie lístky z voľby členov CUVK pre voľby do AS SPU v Nitre.
2. Zásady udeľovania čestného titulu „rektor emeritus“ na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre (587/2010 – sekr. rektora).
3. Návrh na odkúpenie pozemkov pod SLPK SPU v Nitre (587/2010 – sekr. rektora)..
4. List od firmy CENRA
5. Kópia geometrického plánu - SLPK Štúrova ulica.
6. Stanovisko 1 k cene nehnuteľnosti - SLPK Štúrova ulica.
7. Stanovisko 2 k cene nehnuteľnosti - SLPK Štúrova ulica.
8. Stanovisko 1 k cene nehnuteľnosti - areál SPU Chrenová.
9. Stanovisko 2 k cene nehnuteľnosti - areál SPU Chrenová.
10. Stanovisko 3 k cene nehnuteľnosti - areál SPU Chrenová.
11. Rozdelenie neúčelovej dotácie na r. 2010 (587/2010 – sekr. rektora).
12. Návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú
(ŠD Poľnohospodár) (587/2010 – sekr. rektora).
13. Návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú
(FIT Bar) (587/2010 – sekr. rektora).
14. Žiadosť mesta Nitra o udelenie súhlasu so zápisom stavby trafostanice na list vlastníctva
(587/2010 – sekr. rektora).

Výpis uznesení:
1. Uznesenie AS 1/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.
2. Uznesenie AS 2/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Ľubicu Ďuďákovú a Ing. Danicu Vraniakovú
za overovateľov zápisnice.
3. Uznesenie AS 3/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov doc. Ing. Pavla Finduru, PhD,
Ing. Danielu Kudiakovú a Ing. Kamila Močára.
4. Uznesenie AS 4/5/10:
Na základe čl. 4 ods. 1 až 3 Zásad volieb do Akademického senátu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje predseda AS SPU v Nitre voľby do AS SPU v
Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU a celouniverzitné pracoviská SPU ako
pre zamestnanecké tak aj študentské časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných
pracovísk SPU na deň 28.10.2010. V prípade neplatnosti volieb (čl. 13 Zásad) vyhlasuje
opakovanie volieb na deň 3. 11. 2010.
5. Uznesenie AS 5/5/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zrušenie stálej Celoškolskej volebnej komisie pre
voľby do AS SPU v Nitre.
6. Uznesenie AS 6/5/10:
Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zvolil Celouniverzitnú volebnú
komisiu pre voľby do AS SPU na nové funkčné obdobie v zložení: Ing. Ľubica Pastrnáková,
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., Ing. Juraj Medo, PhD., prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., Ing. Michal Cehula, CSc., Ing. Ol'ga Roháčiková, PhD.,
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Ing. Martin Melich. Zároveň ukladá predsedovi LK AS SPU zvolať prvé zasadnutie CUVK k
voľbe predsedu CUVK a nomináciu členov CUVK do FZVK a UZVK pre prípravu
a uskutočnenie volieb do AS SPU na nové funkčné obdobie.
7. Uznesenie AS 7/5/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Zásady udeľovania čestného titulu „rektor
emeritus“ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre so zmenou.
8. Uznesenie AS 8/5/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov odporúča odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Nitra zapísaných na liste vlastníctva číslo 558, ako parcela číslo 7777/5
o výmere 352 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 7784/19 o výmere 32 m2,ostatné
plochy, parc.č. 7784/20 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 7784/21
o výmere 129 m2, zastavané plochy a nádvoria za cenu 50 €/m2.
9. Uznesenie AS 9/5/10:
AS SPU v Nitre vyjadril súhlas s odkúpením časti spoluvlastníckych podielov pozemkov a s
uzatvorením zmluvy o dlhodobom prenájme pozemkov, ktorých je SPU užívateľom (587/2010
– sekr. rektora).
10. Uznesenie AS 10/5/10:
AS SPU v Nitre AS SPU väčšinou hlasov schvaľuje Rozdelenie neúčelovej dotácie na rok
2010.
11. Uznesenie AS 11/5/10:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje návrh na udelenie súhlasu na nájom
nepotrebného nehnuteľného majetku na dobu neurčitú (587/2010 – sekr. rektora).
12. Uznesenie 12/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje návrh na udelenie súhlasu na nájom nepotrebného
nehnuteľného majetku na dobu neurčitú (587/2010 – sekr. rektora).
13. Uznesenie 13/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje žiadosť vedenia univerzity o udelenie predbežného
súhlasu umožňujúceho realizovať rokovania smerujúce k uskutočnenie investičného zámeru
- dostavby pavilónu TF SPU v Nitre
14. Uznesenie 14/5/2010:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje žiadosť mesta Nitra o udelenie súhlasu so zápisom
stavby trafostanice na list vlastníctva mesta Nitra (587/2010 – sekr. rektora).
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