Zápisnica 1
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 4. 3. 2009
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení členovia: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc., Bc. Lenka Čenková
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. a privítal prítomných členov AS SPU
v Nitre 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
neprítomných členov AS SPU v Nitre. Následne predseda AS SPU v Nitre predložil Návrh programu
zasadnutia AS SPU v Nitre, pričom z pôvodného programu navrhol vypustiť bod 10 - Návrh na udelenie
súhlasu na odpredaj parciel č. 4594/4, 4594/5 kat. úz. Zobor (78/2009-sekr. rektora). Návrh programu
zasadnutia AS SPU v Nitre mal nasledovnú podobu:
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh na schválenie členov Správnej rady SPU v Nitre.
5. Schválenie Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
6. Schválenie Dodatku č. 4 Štatútu SPU v Nitre.
7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za AO FEŠRR.
8. Voľba tajomníka AS SPU v Nitre za odstupujúcu doc. Ing. Moniku Hudákovú, PhD.
9. Schválenie Štatútov fakúlt (FAPZ, FBP, FEM, FEŠRR, TF, FZKI).
10. Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj parciel č. 4594/4, 4594/5 kat. úz. Zobor (78/2009-sekr.
rektora) – vypúšťa sa.
11. Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj parcely č. 170/2 katastrálne územie Oponice (79/2009sekr. rektora).
12. Informácia prorektora prof. Ing. J. Supukovi, DrSc. o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov
AS SPU prorektorovi SPU prof. Ing. J. Supukovi, DrSc.
13. Rôzne.
14. Záver.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – spýtal sa členov AS SPU v Nitre a p. prorektora, či majú ďalšie
doplňujúce návrhy k predloženému programu. Keďže nikto nemal pripomienky a doplňujúce návrhy,
predseda AS SPU v Nitre 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 1/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.

K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle rokovacieho poriadku čl. 16, bod 9 predložil návrh na
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overovateľov zápisnice a skrutátorov. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika Tóthová,
PhD. a doc. Ing. Ivan Karas, PhD.
Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za návrh na overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení Ing. Monika Tóthová, PhD. a doc. Ing. Ivan
Karas, PhD.
Uznesenie AS 2/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Tóthovú, PhD.
a doc. Ing. Ivana Karasa, PhD.
Za skrutátorov a členov volebnej komisie boli navrhnutí: Bc. Michal Valach, Ing. Daniela Kudiaková,
Ing. Martin Melich a doc. Ing. Marián Brestič, CSc. Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za
predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov a členov volebnej komisie boli jednomyseľne schválení Bc. Michal Valach,
Ing. Daniela Kudiaková, Ing. Martin Melich a doc. Ing. Marián Brestič, CSc.
Uznesenie AS 3/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov a členov volebnej komisie Bc. Michala
Valacha, Ing. Danielu Kudiakovú, Ing. Martina Melicha a doc. Ing. Mariána Brestiča, CSc.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS SPU v Nitre, ktorý skonštatoval,
že všetky uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2008 boli
splnené.
K bodu 4:
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – informoval prítomných o návrhu p. rektora, ktorý v zmysle článku 2 ods.
4 Štatútu Správnej rady SPU v Nitre, navrhol schválenie nových členov Správnej rady SPU v Nitre
z dôvodu zániku 6-ročného funkčného obdobia jej členov RNDr. Jozefa Kollára a Ing. Ladislava
Sedmáka. V zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil návrh na vymenovanie dvoch nových členov
Správnej rady SPU v Nitre: Ing. Vladimíra Chovana a Ing. Víta Pavloviča.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda AS SPU v Nitre otvoril diskusiu k bodu 4.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval prítomných, že voľby členov Správnej rady SPU v Nitre
prebehnú tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

33
30
30
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Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet hlasov za: Ing. Vladimíra Chovana
Ing. Víta Pavloviča

29
28 t.j. 84,8 % všetkých oprávnených voličov
28 t.j. 84,8 % všetkých oprávnených voličov.

AS SPU v Nitre navrhuje rektorovi SPU v Nitre predložiť ministrovi školstva SR návrh na
vymenovanie členov Správnej rady SPU v Nitre: Ing. Vladimíra Chovana, generálneho riaditeľa
AGROPARTNER s.r.o. Plavecké Podhradie a Ing. Víta Pavloviča, prezidenta spoločnosti
AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec. Návrh bol prejednaný na základe prípisu č.: 96/2009 - sekr.
rektora.
Uznesenie AS 4/1/09:
AS SPU v Nitre navrhuje rektorovi SPU v Nitre podať ministrovi školstva SR návrh na
vymenovanie členov Správnej rady SPU v Nitre: Ing. Vladimíra Chovana, generálneho riaditeľa
AGROPARTNER s.r.o. Plavecké Podhradie a Ing. Víta Pavloviča, prezidenta spoločnosti
AGROFINAL, spol. s r.o. Hlohovec. Návrh bol prejednaný na základe prípisu č.: 96/2009 - sekr.
rektora.
K bodu 5:
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – oboznámil prítomných o návrhu Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Navrhované zmeny sa týkajú znenia ods. 4 čl. 1,
ods.1, čl. 4 a ods. 1 čl. 5.
K prednesenému návrhu diskutoval doc. Ing. Jozef Repiský, PhD., ktorý upozornil na ďalšiu zmenu,
ktorá vyplynula z námietky kontroly MŠ SR, ktorá upozornila na nesúlad znenia niektorých článkov
Poriadku poplatkov SPU so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To sa prejavilo napr. v návrhu zmeny znenia ods. 4,
čl.1, kde text „... štátnych občanov SR, občanov členského štátu EÚ...“ je nahradený textom „ ...štátnych
občanov SR, občanov členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“)
...“.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za materiál – Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Uznesenie AS 5/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
K bodu 6:
Doc. Ing. Jozef Repiský, PhD. – oboznámil prítomných o návrhu Dodatku č. 4 k Štatútu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Navrhované zmeny sa týkajú znenia ods. 1 čl. 18, ods.1 čl. 19
a ods. 1 čl. 20. Potreba zmeny v znení Štatútu SPU v Nitre vyplynula z rovnakých dôvodov, ako bolo
vysvetlené predkladateľom návrhu v prípade Dodatku č. 1 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
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Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za materiál – Návrh Dodatku č. 4 k Štatútu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 4 k Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
Uznesenie AS 6/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 4 k Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
K bodu 7:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhDr. – oboznámil prítomných o doručení písomnej žiadosti doc. Ing. Moniky
Hudákovej, PhD. týkajúcej sa jej uvoľnenia z funkcie tajomníčky AS SPU v Nitre. Vo svojej žiadosti
neuviedla dôvody a po rozhovore s predsedom AS SPU v Nitre povedala, že žiadosť zváži a písomne ju
stiahne. Nestalo sa tak. Dňa 30. 1. 2009 predseda AS SPU v Nitre obdržal list, v ktorom AS FEŠRR
SPU v Nitre informoval o zániku členstva doc. Ing. Moniky Hudákovej, PhD. v AO SPU v Nitre.
V oznámení sa uvádza, že doc. Hudáková dňa 10. 12. 2009 uzatvorila so SPU v Nitre zmenu pracovnej
zmluvy s účinnosťou od 1. 1. 2009, kde sa jej zmenil pracovný pomer z ustanoveného pracovného času
na pracovný pomer na kratší pracovný čas. Týmto pani doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. v zmysle § 3
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, prestala byť členkou AO SPU v Nitre a preto jej členstvo
v AS SPU zaniklo. Z tohto dôvodu predseda AS SPU v Nitre navrhol prijať uznesenie, podľa ktorého
AS SPU v Nitre na základe čl. 3, ods. 1 písm. c Zásad volieb do AS SPU v Nitre po ukončení členstva
doc. Ing. Moniky Hudákovej, PhD. v zamestnaneckej časti AO FEŠRR v Nitre vyhlasuje riadne
doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za zamestnaneckú časť AO FEŠRR podľa čl. 4 Zásad volieb do AS
SPU v Nitre na deň 7. 4. 2009.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – sa spýtal členov AS SPU v Nitre, či majú pripomienky. Keďže nikto
nemal pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému bodu programu, predseda AS SPU v Nitre dal
hlasovať o vyhlásení riadnych doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za zamestnaneckú časť AO
FEŠRR podľa čl. 4 Zásad volieb do AS SPU v Nitre na deň 7. 4. 2009.
Výsledok hlasovania:
Návrh na vyhlásenie riadnych doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre bol členmi AS SPU v Nitre
jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 7/1/09:
Na základe čl. 3 ods. 1 pís. c Zásad volieb do AS SPU v Nitre o ukončení členstva v AO
zamestnancov FEŠRR u doc. Ing. Moniky Hudákovej, PhD. AS SPU v Nitre vyhlasuje riadne
doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za zamestnaneckú časť AO FEŠRR podľa čl. 4 Zásad volieb
do AS SPU na deň 7. 4. 2009.
K bodu 8:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – oslovil v súvislosti s funkciou tajomníka AS SPU v Nitre doc. Ing. Petra
Halaja, CSc., ktorý súhlasil s vykonávaním uvedenej funkcie.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – požiadal predsedu Legislatívnej komisie doc. Ing. Jána Weisa, CSc.
o vedenie rokovania v priebehu volieb tajomníka AS SPU v Nitre.
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Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval, že voľba tajomníka SPU v Nitre prebehne tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet hlasov za:

33
30
30
29
26 t.j. 78,8 % všetkých oprávnených voličov.

AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou hlasov voľbu doc. Ing. Petra Halaja, CSc. za tajomníka AS
SPU v Nitre.
Uznesenie AS 8/1/09:
AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou hlasov voľbu doc. Ing. Petra Halaja, CSc. za tajomníka AS
SPU v Nitre.
K bodu 9:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval prítomných o činnosti Legislatívnej komisie AS SPU, ktorá na
svojom zasadnutí prerokovala štatúty všetkých fakúlt. Vznesené návrhy a pripomienky členov
legislatívnej komisie boli spracované a následne odoslané predsedom akademických senátov
jednotlivých fakúlt. Akademické senáty fakúlt, ktoré mali svoje zasadnutia, zapracovali návrhy
a pripomienky do svojich štatútov.
Rokovanie AS SPU pod vedením doc. Ing. Ján Weisa, CSc. pokračovalo prejednaním a schvaľovaním
pripomienok k štatútom fakúlt, ako aj záverečným schvaľovaním štatútov jednotlivých fakúlt.
Štatút TF SPU v Nitre
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienky Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre týkajúcej
sa čl. 9, ods. 3 Štatútu TF SPU v Nitre, ktorej úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice. Následne sa
spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie pripomienky k predloženému návrhu štatútu. Keďže nikto
nevzniesol pripomienky, doc. Ing. Ján Weis, CSc., predseda legislatívnej komisie dal hlasovať
o navrhnutej pripomienke k Štatútu TF SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienku k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre.
Uznesenie AS 9/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienku k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Technickej fakulty SPU v Nitre s pripomienkou.
Uznesenie AS 10/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Technickej fakulty Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkou. Štatút Technickej fakulty bol schválený
a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
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Štatút FEŠRR SPU v Nitre
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienok Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
týkajúcich sa Štatútu FEŠRR SPU v Nitre, ktorých úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice sa týkali:
čl. 10, ods. 1; čl. 12, ods. 4 a ods. 13; čl. 12, ods. 15, písm. b; čl. 12, ods. 16; čl. 13, ods. 4; čl. 21, ods.
1; čl. 26, ods. 3, písm. c; čl. 26, ods. 6; čl. 33, ods. 1 až 5 a doplnenia textu na str. 23. Následne sa
spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie pripomienky k predloženému návrhu štatútu. Keďže nikto nemal
pripomienky, doc. Ing. Ján Weis, CSc., dal hlasovať o navrhnutých pripomienkach legislatívnej komisie
k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
Uznesenie AS 11/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre s pripomienkami.
Uznesenie AS 12/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkami. Štatút Fakulty európskych
štúdií a regionálneho rozvoja bol schválený a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
Štatút FAPZ
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienok Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
týkajúcich sa Štatútu FAPZ SPU v Nitre, ktorých úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice a ktoré sa
týkali: čl. 4, ods. 1 a ods. 2; čl. 8, ods. 3; čl. 10, ods. 1; čl. 12, ods. 6, ods. 8 a ods. 12, písm. b a písm. g;
čl. 21, ods. 12; čl. 24, ods. 6; čl. 27, ods. 2 a doplnenia textu na str. 13.
Následne sa spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie pripomienky k predloženému návrhu štatútu. Keďže
materiál nikto nepripomienkoval, doc. Ing. Ján Weis, CSc., dal hlasovať o navrhnutých pripomienkach
legislatívnej komisie k Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
Uznesenie AS 13/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
v Nitre.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
SPU v Nitre s pripomienkami.
Uznesenie AS 14/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkami. Štatút Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov bol schválený a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
Štatút FBP
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienok Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
týkajúcich sa Štatútu FBP SPU v Nitre, ktorých úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice a ktoré sa
týkali: čl. 14, ods. 8 a čl. 15, ods. 2. Následne sa spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie pripomienky
k predloženému návrhu štatútu. Keďže k materiálu neboli pripomienky, doc. Ing. Ján Weis, CSc., dal
hlasovať o navrhnutých pripomienkach legislatívnej komisie k Štatútu FBP SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre.
Uznesenie AS 15/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
s pripomienkami.
Uznesenie AS 16/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty biotechnológie a potravinárstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkami. Štatút Fakulty biotechnológie
a potravinárstva bol schválený a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
Štatút FEM
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienok Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
týkajúcich sa Štatútu FEM SPU v Nitre, ktorých úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice a ktoré sa
týkali: čl. 10, ods. 2 a ods. 9. Následne sa spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie pripomienky
k predloženému návrhu štatútu. Keďže k materiálu neboli pripomienky, doc. Ing. Ján Weis, CSc., dal
hlasovať o navrhnutých pripomienkach legislatívnej komisie k Štatútu FEM SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty ekonomiky
a manažmentu SPU v Nitre.
Uznesenie AS 17/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty ekonomiky
a manažmentu SPU v Nitre.
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Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
s pripomienkami.
Uznesenie AS 18/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkami. Štatút Fakulty ekonomiky a manažmentu
bol schválený a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
Štatút FZKI
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh pripomienok Legislatívnej komisie AS SPU v Nitre
týkajúcich sa Štatútu FZKI SPU v Nitre, ktorých úplné znenie je uvedené v prílohe zápisnice a ktoré sa
týkali: čl. 5, ods. 2, písm. b a písm. e; čl. 5, ods. 4; čl. 10, ods. 4; čl. 11, ods. 1; čl. 12, ods. 4, písm. b
a písm. g; čl. 12, ods. 5; čl. 17, ods. 1 a ods. 4; čl. 21, ods. 10; čl. 24, ods. 5 a ods. 6; čl. 25, ods. 6;
čl. 28, ods. 2 a ods. 5 a na str. 18 doplnenia textu. Následne sa spýtal členov AS SPU, či majú ďalšie
pripomienky k predloženému návrhu štatútu. Keďže k materiálu neboli pripomienky, doc. Ing. Ján Weis,
CSc., dal hlasovať o navrhnutých pripomienkach legislatívnej komisie k Štatútu FZKI SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
Uznesenie AS 19/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje pripomienky k Štatútu Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať o Štatúte Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre s pripomienkami.
Uznesenie AS 20/1/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Štatút Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s pripomienkami. Štatút Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva bol schválený a uvedený do platnosti dňom 4. 3. 2009.
K bodu 10:
Vypúšťa sa.
K bodu 11:
Ing. Alena Jančušková – p. kvestorka informovala o návrhu p. rektora na udelenie súhlasu na
odpredaj parcely č. 170/2 katastrálne územie Oponice (79/2009 – sekr. rektora). Uvedená parcela bola
vysporiadaná a SPU v Nitre získala k nej vlastnícke práva. Súdnym znalcom bol vypracovaný znalecký
posudok, v ktorom bola cena pozemku stanovená na sumu 11 738,45 € (353 632 Sk). Keďže SPU
v Nitre tento pozemok dlhodobo nevyužíva ani v budúcnosti neplánuje využívať pre svoje potreby,
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p. rektor navrhol jej odpredaj. Pani kvestorka upozornila na chybu v texte návrhu, kde v dátume
vypracovania znaleckého posudku namiesto 31. 11. 2008 má byť správne 30. 11. 2008.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu.
K prednesenému bodu nikto z prítomných nediskutoval.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať o návrhu na udelenie súhlasu na odpredaj parcely
č. 170/2 katastrálne územie Oponice.
Výsledok hlasovania
Za návrh:
28 hlasov
Zdržali sa:
2 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
AS SPU udelil súhlas na odpredaj parcely č. 170/2 katastrálne územie Oponice (79/2009 – sekr.
rektora) obchodnej spoločnosti I&P Slovakia, a.s. so sídlom v Oponiciach IČO: 36711951 za
kúpnu cenu vo výške 11 740 EUR.
Uznesenie AS 21/1/09
AS SPU v Nitre väčšinou 28 hlasov udelil súhlas na odpredaj parcely č. 170/2 katastrálne územie
Oponice obchodnej spoločnosti I&P Slovakia, a.s. so sídlom v Oponiciach IČO: 36711951 za
kúpnu cenu vo výške 11 740 EUR.
K bodu 12:
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – poďakoval členom AS SPU v Nitre v mene p. rektora za schválenie
nových členov Správnej rady SPU v Nitre, ako aj za schválenie návrhu na odpredaj parcely č. 170/2 v
katastrálnom území Oponice. Ďalej informoval prítomných o aktuálnych otázkach diania na SPU:
- v mesiaci január sa vedenie univerzity zaoberalo energetickou plynovou krízou, pričom boli stanovené
opatrenia na riešenie prípadnej krízovej situácie,
- vo vedení univerzity sa schválili zásady edičnej politiky VES SPU, vydávania učebných pomôcok cez
elektronické médiá, schválili sa zásady verejného obstarávania, taktiež sa preberali otázky
akademickej etiky a plagiátorstva, kde bol v prvej verzii spracovaný materiál a následne sa očakáva
rozvojový projekt, ktorý vypísalo MŠ SR, cez ktorý sa bude realizovať nákup softvéru na kontrolu
záverečných prác a publikovaných výstupov,
- v mesiaci apríl 2009 sa uskutoční výstava Veda-Vzdelávanie-Inovácie, na ktorej majú možnosť sa
zúčastniť jednotlivé fakulty univerzity,
- dňa 24. 3. 2009 sa uskutoční slávnostné otvorenie nových priestorov Slovenskej poľnohospodárskej
knižnice po rekonštrukcii a dostavbe,
- vedenie univerzity venuje náležitú pozornosť aktivitám v súvislosti so spracovávaním návrhov podľa
výziev na operačné programy EÚ v oblasti výskumu a vývoja, kde v kategórií infraštruktúra boli
podané 2 návrhy, z ktorých jeden bol posúdený ako úspešný a druhý je v štádiu schvaľovania,
- v kategórii excelentných pracovísk boli podané 4 návrhy na pracoviská, pričom 1 návrh je
odsúhlasený, následne sa otvára ďalšia fáza pre podávanie návrhov na zriadenie excelentných
pracovísk, o ktoré sa môžu uchádzať fakulty našej univerzity,
- na rozšírenom vedení SPU boli uskutočnené konzultácie s agentúrou, ktorá pomáhala vypracovávať
projekty pre operačné programy – výzvy na rok 2009 v rámci infraštruktúry, celoživotného
vzdelávania a modernizácie vzdelávacieho procesu,
- v blízkej budúcnosti sa uvažuje o zriadení Centra manažmentu projektov,
- agentúry VEGA, KEGA, APVV budú uskutočňovať korektúry vo vzťahu k finančnej kríze,
- v dňoch 11. až 12. 3. 2009 sa uskutoční návšteva dočasnej pracovnej skupiny AK MŠ SR v rámci
procesu komplexnej akreditácie; bola podaná informácia o presnom časovom harmonograme
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a zložení dočasných pracovných skupín; táto informácia bola odoslaná členom Kolégia rektora SPU
v Nitre.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – poďakoval prorektorovi SPU prof. Ing. Jánovi Supukovi, DrSc. za
informácie.
K bodu 13:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – poďakoval PhDr. Ľubici Jedličkovej a Bc. Miroslave Cigáňovej za
vytvorenie vzhľadu webovej stránky Akademického senátu SPU v Nitre. Pán predseda súčasne
požiadal študentov, ktorí nemajú vytvorené užívateľské kontá na serveri cms.uniag.sk, aby tak urobili
v súčinnosti s Centrom informačných a komunikačných technológií SPU v Nitre, čím si zabezpečia
prístup do systému cms na prehliadanie interných materiálov na stránke AS SPU v Nitre.
PhDr. Ľubica Jedličková – takisto požiadala študentov, aby si zriadili emailové kontá pre prístup do
webovej časti cms, keďže všetky materiály na rokovanie zasadnutia AS SPU v Nitre sa budú nachádzať
na internej stránke AS SPU v Nitre. Súčasne sa na webovej stránke usporiadajú všetky archívne
zápisnice od roku 2006.
K bodu 14:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. poďakoval prítomným členom AS SPU za aktívnu účasť a zasadnutie AS
SPU ukončil.

doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
predseda AS SPU v Nitre
Zapísal: doc. Ing. Peter Halaj, PhD.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Doc. Ing. Ivan Karas, PhD.
Prílohy:
1. Návrh na schválenie členov Správnej rady SPU v Nitre - uznesenie AS 4/1/09
2. Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - uznesenie
AS 5/1/09
3. Dodatok č. 4 Štatútu SPU v Nitre - uznesenie AS 6/1/09
4. Pripomienky Legislatívnej komisie AS SPU k Štatútom fakúlt (FAPZ, FBP, FEM, FEŠRR, TF, FZKI).
5. Štatút FAPZ - uznesenie AS 14/1/09
6. Štatút FBP - uznesenie AS 16/1/09
7. Štatút FEM - uznesenie AS 18/1/09
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8.
9.
10.
11.

Štatút FEŠRR - uznesenie AS 12/1/09
Štatút TF - uznesenie AS 10/1/09
Štatút FZKI - uznesenie AS 20/1/09
Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj parciel č. 4594/4, 4594/5 kat. úz. Zobor (78/2009-sekr.
rektora) - vypustené z programu zasadnutia
12. Návrh na udelenie súhlasu na odpredaj parcely č. 170/2 katastrálne územie Oponice (79/2009-sekr.
rektora) - uznesenie AS 21/1/09
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