Zápisnica 2
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 15. 12. 2010
zamestnanecká jedáleň ŠD A. Bernoláka

Prítomní členovia:
Ospravedlnený:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – (32 členov AS)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
podľa prezenčnej listiny

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. dal hlasovať za ospravedlnenie neprítomnej členky AS SPU a konštatoval,
že členovia AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľujú ospravedlnenie doc. Ing. Kataríny Olšovskej, PhD.
z neúčasti na zasadaní AS SPU v Nitre.
K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Weis, CSc., privítal prítomných členov senátu
a hostí, menovite pána rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., kvestorku Ing. Oľgu
Roháčikovú, PhD. a novozvolených dekanov fakúlt.
Následne predložil návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre, v ktorom navrhol vymeniť body 10 a 11.
Konečná podoba programu bola nasledovná:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Sľub novozvoleného člena AS SPU v Nitre
5. Schválenie návrhu rektora na prorektorov SPU v Nitre
6. Voľba zástupcov AS SPU do Správnej rady za AS SPU (Návrh pre MŠVVaŠ SR)
7. Voľba zástupcu AS SPU do Rady vysokých škôl za AS SPU v Nitre
8. Voľba zástupcu do ŠRVŠ zo študentskej časti AS SPU v Nitre
9. Voľba stálej celoškolskej univerzitnej volebnej komisie AS SPU v Nitre
10. Rôzne
10.1. Schválenie dodatku č.1 k Štatútu TF SPU
10.2. Rozdelenie neúčelovej dotácie
10.3. Návrh na udeľovanie súhlasu na prenájom nepotrebného nehnuteľného majetku
11. Informácia rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD. o aktuálnych otázkach SPU
12. Záver
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – 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 SPU 1/2/10:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia AS SPU v Nitre.

1

K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh na
overovateľov zápisnice. Za overovateľov boli navrhnutí: prof. Ing. Tibor Baranec, CSc. a Ing. Jana
Lendelová, PhD. Následne dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil prof. Ing. Tibora Baranca, CSc. a Ing. Janu Lendelovú, PhD. za
overovateľov zápisnice.
Uznesenie AS SPU 2/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje prof. Ing. Tibora Baranca, CSc. a Ing. Janu Lendelovú,
PhD. za overovateľov zápisnice.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh na skrutátorov.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Lucia Mošková a Bc. Viktor Varga. Následne dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil Ing. Luciu Moškovú a Bc. Viktora Vargu za skrutátorov.
Uznesenie AS SPU 3/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Ing. Luciu Moškovú a Bc. Viktora Vargu za skrutátorov.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – v zmysle čl. 16, bod 9 rokovacieho poriadku predložil návrh na členov
volebnej komisie a to Ing. Evu Tvrdú, doc. Ing. Petra Halaja, PhD. A doc. Ing. Pavla Finduru, PhD.
Následne dal o návrhu hlasovať.
.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil volebnú komisiu v zložení: Ing. Eva Tvrdá, doc. Ing. Peter Halaj, PhD.
a doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Uznesenie AS SPU 4/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil volebnú komisiu v zložení: Ing. Eva Tvrdá, doc. Ing. Peter
Halaj, PhD. a doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
K bodu 3 :
Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Mária Urbanová, tajomníčka AS SPU, ktorá konštatovala, že všetky
uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre konané 19.11.2010 boli splnené.
K bodu 4 :
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. - vyzval novozvoleného člena AS SPU Bc. Lukáša Raka, aby predniesol sľub
a svojím podpisom ho potvrdil. Po prednesení sľubu mu zaželal veľa entuziazmu a múdrych rozhodnutí.
K bodu 5 :
Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – predložil návrh na schválenie prorektorov podľa čl.
15 odsek 4 písmeno d) :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. – prorektor pre vedu a výskum
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prof. Dr. Ing. Elena Horská, PhD. – prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. – prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
Výsledok hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo: 32 členov
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – 32 hlasov
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. – 30 hlasov
prof. Dr. Ing. Elena Horská, PhD. – 29 hlasov
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. – 26 hlasov

Uznesenie AS SPU 5/2/10:
AS SPU v Nitre schválil návrhy rektora SPU na funkcie prorektorov nadpolovičnou väčšinou
hlasov, a to : prof. RNDr. Zdenku Gálovú, CSc. za prorektorku pre vzdelávaciu činnosť a ECTS
s počtom hlasov 32, prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc. za prorektora pre vedu a výskum s počtom
hlasov 30, prof. Dr. Ing. Elenu Horskú, PhD. za prorektorku pre zahraničné vzťahy a prácu
s verejnosťou s počtom hlasov 29, doc. Ing. Zuzanu Palkovú, PhD. za prorektorku pre
informatizáciu a rozvoj univerzity s počtom hlasov 26 (737/2010-sekr.rekt.).
K bodu 6 :
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na schválenie nových členov Správnej rady SPU. Rektor
SPU navrhol Ing. Pavla Hudeca za externú časť Správnej rady SPU, AS SPU a rektor SPU navrhli za
zamestnaneckú časť AS SPU doc. Ing. Petra Halaja, PhD., študenti navrhli Ing. Petra Pastrnáka za
študentskú časť AS SPU.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – vyzval Ing. Cigáňovú, aby pripravila hlasovacie lístky na voľbu nových
členov Správnej rady SPU. Volebná komisia prevzala volebné lístky, rozdala ich členom AS SPU
a vyzvala ich, aby pristúpili k aktu volieb.
Výsledok hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo: 32 členov
Ing. Pavol Hudec – 30 hlasov
doc. Ing. Peter Halaj, PhD. – 28 hlasov
Ing. Peter Pastrnák – 29 hlasov
Uznesenie AS SPU 6/2/10:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh AS SPU pre p. ministra školstva, vedy a športu SR na
vymenovanie za členov Správnej rady SPU doc. Ing. Petra Halaja, PhD. za zamestnaneckú časť
AS SPU s počtom hlasov 28 a Ing. Petra Pastrnáka za študentskú časť AS SPU s počtom hlasov
29. Ďalej schvaľuje návrh p. rektora na doplnenie Správnej rady SPU o Ing. Pavla Hudeca
s počtom hlasov 30. (738/2010-skr.rekt.).
K bodu 7 a 8 :
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na voľbu zástupcu AS SPU do Rady vysokých škôl SR.
Predsedníctvo AS SPU navrhuje doc. Ing. Jána Weisa, CSc. Ďalej predložil návrh na voľbu zástupcu
študentskej časti AS SPU do Študentskej rady vysokých škôl SR. Študentská časť AS SPU navrhla Ing.
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Zuzanu Lajdovú. Predseda AS SPU upozornil, že zástupcu do ŠRVŠ SR volí len študentská časť AS
SPU.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo: 32 členov
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – 32 hlasov
Hlasovania sa zúčastnilo: 12 členov
Ing. Zuzana Lajdová – 12 hlasov
Uznesenie AS SPU 7/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Doc. Ing. Jána Weisa, CSc. za zástupcu AS SPU do
Rady vysokých škôl za AS SPU v Nitre a študentská časť jednomyseľne schvaľuje Ing. Zuzanu
Lajdovú do Študentskej rady vysokých škôl SR (príloha č. 3, č.4).
K bodu 9 :
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – na návrh Predsedníctva AS SPU predložil návrh na voľbu stálej volebnej
univerzitnej komisie AS SPU v Nitre, ktorá bola zvolená pre voľby do AS SPU konané 5.10.2010 a to:
Ing. Ľubica Pastrnáková za FEŠRR, prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. za FZKI, Ing. Juraj Medo, PhD.
za FBP, prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. za FAPZ, Ing. Oľga Roháčiková, PhD. za CZUVK, doc. Ing.
Milan Kadnár, PhD. za TF, Ing. Michal Cehula, CSc. za FEM, Ing. Michal Melich za študentov.
Predsedovia AS fakúlt majú k dispozícii zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia CU VK, na ktorom bola
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. zvolená za predsedníčku CU VK a jednotliví členovia CU VK boli
nominovaní do FZ VK na jednotlivé fakulty a celoškolské pracoviská a to nasledovne: Ing. Ľubica
Pastrnáková pre CZUVK, prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. pre FAPZ, Ing. Juraj Medo, PhD. pre TF,
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. pre FZKI, Ing. Oľga Roháčiková, PhD. pre FEŠRR, doc. Ing. Milan
Kadnár, PhD. pre FEM, Ing. Michal Cehula, CSc. pre FBP.
Výsledok hlasovania:
Ing. Ľubica Pastrnáková – 28 hlasov
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. - 30 hlasov
Ing. Juraj Medo, PhD. - 31 hlasov
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - 30 hlasov
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - 28 hlasov
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. - 30 hlasov
Ing. Michal Cehula, CSc. - 32 hlasov
Ing. Michal Melich za študentov - 31 hlasov
Uznesenie AS SPU 8/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje členov stálej celoškolskej univerzitnej volebnej komisie
v zložení: Ing. Ľubica Pastrnáková, prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., Ing. Juraj Medo, PhD., prof.
Ing. Vladimír Pačuta, CSc., Ing. Oľga Roháčiková, PhD., doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., Ing. Michal
Cehula, CSc., Ing. Michal Melich (príloha č. 5).
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K bodu 10:
10.1.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predniesol návrh Dodatku č.1 k Štatútu TF SPU v Nitre, ktorý vypracoval
AS TF, k nemu rokovala aj legislatívna komisia AS SPU, ktorá pripravila určité zmeny a so súhlasom AS
TF vytvorila konečnú verziu. Následne dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Dodatok č.1 k Štatútu TF SPU bol členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS SPU 9/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č.1 k Štatútu TF SPU v Nitre a nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS SPU, to je 15.12.2010 (príloha č.6).
10.2.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – predniesla návrh rozdelenia neúčelovej dotácie vo výške 29 125 Euro.
Uvedené prostriedky by sa použili na obstaranie interiérového vybavenia nového internátu Pribina
(recepcie internátu, izby pre imobilných študentov, kuchynských liniek a kuchynského nábytku,
vybavenie práčovní).
Predseda AS SPU skonštatoval, že na kolégiu rektora a aj na zasadaní predsedníctva AS SPU bol
jednoznačne vyjadrený súhlas s použitím neúčelovej dotácie vo výške 29 125 Euro na prvotné
vybavenie nového internátu a dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Rozdelenie neúčelovej dotácie bolo členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS SPU 10/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie v zmysle návrhu (príloha
č.7).
10.3.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – predniesla návrh na udelenie súhlasu na predĺženie doby nájmu
dočasne nepotrebnej nehnuteľnej veci – nebytových priestorov.
Doc. Ing. Javoreková, PhD. – položila otázku, o ktoré prenájmy ide a či by nebolo vhodné ich
vymenovať.
Ing. Lendelová, PhD. – vyjadrila súhlas so zjednodušením prenájmu existujúcich zmlúv, pričom
skonštatovala, že katedry sú vždy chránené 3-mesačnou výpovednou lehotou v prípade, že prejavia
záujem o dané priestory.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – upozornila, že ide o predlžovanie prenájmu existujúcich nájomných
zmlúv v súčasnosti prenajatých priestorov. Nové zmluvy sa vždy budú predkladať k schváleniu AS SPU,
tak ako to určuje zákon.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – upozornil, že je to jednoznačne napísané v samotnom návrhu a dal
o návrhu hlasovať.
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Výsledok hlasovania:
Udelenie súhlasu na predĺženie doby nájmu dočasne nepotrebnej nehnuteľnej veci – nebytových
priestorov bolo členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS SPU 11/2/10:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje udelenie súhlasu na predĺženie doby nájmu
v súčasnosti prenajatých nebytových priestorov (739/2010-sekr.rekt.).
K bodu 11 :
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU – informoval o aktuálnych otázkach SPU, ktoré boli
riešené od posledného zasadania AS SPU.
- 15.12.2010 zasadala Správna rada SPU, kde sa prejednávala Správa o výchovno-vzdelávacom
procese na našej univerzite.
- na základe anonymného podania Inšpektorát práce vykonal kontrolu, ktorá bola zameraná na
dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov a tiež dodržiavanie zákona o nelegálnej
práci a zamestnávaní. Neboli zistené žiadne nedostatky.
- univerzita obdržala výpis z geodézie z výpisu katastra nehnuteľností, že pôda pod budovou
Monitoringu je vo vlastníctve univerzity. Ďalej bude na dekanoch fakúlt ako sa bude racionálne
s touto pôdou nakladať.
- 17.12.2010 príde k podpisu zmluvy o prijatí SPU ako tretej vzdelávacej inštitúcie do Dunajského
vedomostného klastru, ktorý je založený za účelom spájať univerzity, podnikateľský sektor a verejný
sektor pre strategický rozvoj dunajského regiónu. Naša univerzita by sa zapojila do tých procesov,
ktoré súvisia s ekonomickým a environmentálnym udržiavaním stability v dunajskom regióne.
Okrem našej univerzity je tam aj STU Bratislava a Komenského univerzita.
- komisia pre prípravu metodiky rozpočtu pod vedením p. kvestorky zahájila svoju činnosť.
- 17.1.2011 budú prezidentom menovaní noví profesori a p. rektor vyjadril radosť, že medzi nimi sú aj
naši pedagógovia.
- dodatkom č.6 boli univerzite pridelené kapitálové výdavky na vybudovanie kotolne v ŠD Mladosť
(270 000 Euro) a na rekonštrukciu vykurovania M pavilónu (112 000 Euro).
- na základe požiadavky univerzity k 8.12.2010 nám MŠVV telefonicky oznámilo účelové dotácie na
opravu sociálnych zariadení v pavilónoch A, Z a T (150 000 Euro), na úpravu kanalizačnej prípojky
na Katedre biometeorológie a hydrológie, na opravu strechy na Katedre biochémie a biotechnológie
a opravu chemických laboratórií na FBP spolu vo výške 60 000 Euro.
- prebieha rekonštrukcia stanice výkrmnosti a ukončená by mala byť do apríla 2011.
- prebieha rekonštrukcia a inovácia chemických laboratórií, predpokladané ukončenie v januári 2011.
- pripravuje sa rekonštrukcia objektu Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Univerzita získala už
štátne povolenie a na webovej stránke je zverejnená výzva na predloženie cenových ponúk.
- vyšlo oznámenie vo Vestníku z 12.11.2010 na štrukturovanú kabeláž s predpokladanou cenou
takmer 1 milión Euro. Súčasné podklady si vyžiadalo 18 firiem, ktoré majú záujem vstúpiť do tejto
zákazky.
- vyšlo oznámenie vo Vestníku z 9.12.2010 o vyhlásení verejného obstarávania na zateplenie
internátu Nová doba a na rekonštrukciu lódžií s predpokladanou cenou 2,2 mil. Euro.
- pripravuje sa rekonštrukcia cvičební AC-05 a ZM-01.
- prebehol rozhovor s p. ministrom, na ktorom bol vyslovený predbežný súhlas, ak budú nejaké
zdroje, na zahájenie výberového konania na vybavenie nového internátu Pribina.
- končia sa práce na príprave zmluvy medzi SPU a Veterinárnym ústavom, zámena by sa mala
vyriešiť v priebehu januára 2011.
- riaditeľka Výskumného ústavu živočíšnej výroby ponúkla priestory pre FAPZ a FBP.
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Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – poďakovala v mene všetkých prorektorov za dôveru, ktorú dostali
a sľúbila, že sa budú snažiť plniť zverené úlohy v prospech rozvoja našej univerzity.
Doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. – citoval paragraf 26 odstavec 4, neskôr odstavec 7 v súvislosti
s funkčným obdobím člena AS. Konštatoval, že voľby do AS by mali byť v jednom termíne na fakultách
aj do AS SPU. Upozornil, že Štatút fakulty nemôže byť v rozpore so Štatútom univerzity.

K bodu 12 :
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – poďakoval prítomným za účasť na rokovaní AS SPU, zaželal všetkým
pokojné Vianoce a pozval ich na guláš, ktorý pripravil na svojej katedre.

Zapísala:

Mgr. Mária Urbanová

doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:
prof. Ing. Tibor Baranec, CSc.
Ing. Jana Lendelová, PhD.

Prílohy:
1. Návrh na schválenie prorektorov SPU (737/2010-sekr.rekt.).
2. Návrh na schválenie nových členov Správnej rady SPU (738/2010-sekr.rekt.).
3. Hlasovacie lístky pre voľby zástupcu AS SPU do Rady vysokých škôl SR na nové funkčné obdobie.
4. Hlasovacie lístky pre voľby zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl SR na nové funkčné
obdobie.
5. Volebné lístky pre voľby stálej univerzitnej volebnej komisie na celé funkčné obdobie AS SPU.
6. Dodatok č.1 k Štatútu TF SPU v Nitre.
7. Návrh na rozdelenie neúčelovej dotácie v zmysle návrhu.
8. Návrh na udelenie súhlasu na predĺženie doby nájmu dočasne nepotrebnej nehnuteľnej veci –
nebytových priestorov (739/2010-sekr.rekt.).
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