Zápisnica 3
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 13. 5. 2009
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení členovia: Ing. Martin Melich, doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., doc. Ing. Peter Halaj,
CSc.
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. Do programu bolo navrhnuté doplnenie bodu 7. Voľba zástupcu do ŠRVŠ
SR , bodu 8 Návrh Zásad výberového konania FBP a bodu 14. Rôzne: Návrh na udelenie súhlasu na
nájom pozemkov a zriadenie vecného bremena - parciel č. 3685 a 3686/1 a Návrh Dodatku č. 1
k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre. 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. Sľub novozvolenej členky AS za FEŠRR
5. Voľba novozvolenej členky do pracovnej komisie
6. Návrh na vyhlásenie volieb do AS SPU z radov AO študentov za FEŠRR a TF
7. Voľba zástupcu do ŠRVŠ SR z radov AO študentov
8. Návrh Zásad výberového konania FBP
9. Výročná správa o činnosti univerzity za r. 2008
10. Výročná správa o hospodárení univerzity za r. 2008
11. Návrh na odpredaj školskej budovy v Košiciach
12. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi SPU prof. Ing.
M. Látečkovi, PhD.
13. Rôzne:
- Návrh na udelenie súhlasu na nájom pozemkov parciel č. 3685 a 3686/1.
- Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
14. Záver.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – spýtal sa členov AS SPU v Nitre a p. rektora, 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 1/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Program zasadnutia AS SPU v Nitre.
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K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle Rokovacieho poriadku čl. 16, bod 9 predložil návrh na
overovateľov zápisnice a skrutátorov. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Marián Brestič,
CSc. a doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za návrh na overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení doc. Ing. Marián Brestič, CSc. a doc. Ing.
Margita Čanigová, CSc.
Uznesenie AS 2/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Ing. Mariána Brestiča,
CSc. a doc. Ing. Margitu Čanigovú, CSc.
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Michal Valach, Ing. Daniela Kudiaková a Ing. Miroslav Jančich.
Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení Bc. Michal Valach, Ing. Daniela Kudiaková a Ing.
Miroslav Jančich.
Uznesenie AS 3/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov Bc. Michala Valacha, Ing. Danielu
Kudiakovú a Ing. Miroslava Jančicha.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubica Ďuďáková, doc. Ing. Ivan Karas, PhD.
a PhDr. Ľubica Jedličková.
Výsledok hlasovania:
Za členov volebnej komisie boli jednomyseľne schválení Ing. Ľubica Ďuďáková, doc. Ing. Ivan
Karas, PhD. a PhDr. Ľubica Jedličková.
Uznesenie AS 4/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za členov volebnej komisie Ing. Ľubicu Ďuďákovú,
doc. Ing. Ivana Karasa, PhD. a PhDr. Ľubicu Jedličkovú.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS SPU v Nitre, ktorý konštatoval,
že všetky uznesenia z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre, ktoré sa konalo dňa 1. 4. 2009 boli
splnené. K uzneseniu 5/2/09 sa v bode 9. vyjadrí prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
K bodu 4:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - informoval prítomných o výsledkoch volieb do AS SPU v Nitre zo
zamestnaneckej časti AO FEŠRR, kde bola zvolená Ing. Jarmila Lazíková, PhD. Predseda poprosil Ing.
Jarmilu Lazíkovú, PhD. o prednesenie sľubu členky AS SPU v Nitre.
K bodu 5:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných o návrhu voľby novozvolenej členky AS SPU v Nitre
do ekonomickej komisie.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zaradenie Ing. Jarmily Lazíkovej, PhD. do ekonomickej
komisie AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 5/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil zaradenie Ing. Jarmily Lazíkovej, PhD. do ekonomickej
komisie AS SPU v Nitre.
K bodu 6:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – oboznámil prítomných o obdržaní písomného vyjadrenia sl. Lenky
Čenkovej z FEŠRR, v ktorom upozornila, že dňom vykonania inžinierskych štátnych skúšok jej končí
mandát v AS SPU v Nitre. Súčasne po vykonaní inžinierskych štátnych skúšok končí mandát i Bc.
Michalovi Valachovi z TF. Na základe čl. 3 ods. 1 písm. c) Zásad volieb do AS SPU v Nitre o ukončení
členstva študentskej časti AO FEŠRR sl. Lenky Čenkovej a študentskej časti AO TF Bc. Michala
Valacha v AS SPU v Nitre navrhuje AS SPU v Nitre a podľa čl. 4 ods. 1 Zásad volieb do AS SPU v Nitre
vyhlásiť voľby na deň 8. 10. 2009, v prípade neúčasti študentov AS SPU v Nitre vyhlasuje druhé kolo
volieb na deň 15.10. 2009.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – oboznámil prítomných, že termín volieb na október 2009 sa vyhlási už
teraz, nakoľko zasadnutie AS SPU v Nitre sa najbližšie uskutoční až v mesiaci september alebo október
2009. Rokovací poriadok SPU v Nitre ani Štatút SPU v Nitre nelimituje časové hľadisko vyhlásenia
volieb. Študentské parlamenty fakúlt sa budú môcť dostatočne v predstihu pripraviť na voľby, nakoľko
ich termín je stanovený dva týždne po zápisoch prvákov, ktorí budú mať takisto volebné právo.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných nemal
pripomienky k prednesenému bodu, dal hlasovať.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Návrh na vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre z radov
AO študentov za FEŠRR a TF na deň 8. 10. 2009, v druhom kole na deň 15. 10. 2009.
Uznesenie AS 6/3/09:
AS SPU v Nitre na základe čl. 3 odstavec 1 písm. c) Zásad volieb do AS SPU v Nitre o ukončení
členstva študentky časti AO FEŠRR sl. Lenky Čenkovej a TF Bc. Michala Valacha, AS SPU
v Nitre vyhlasuje riadne doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEŠRR a TF
podľa čl. 4 ods. 1 Zásad volieb do AS SPU v Nitre na deň 8. 10. 2009, v druhom kole na deň 15.
10. 2009.
K bodu 7:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval prítomných o potrebe voľby zástupcu z AO študentov do
ŠRVŠ SR. Študenti si v zmysle uznesenia z P-AS SPU zvolili svojho člena. Z dôvodu nutnosti
predloženia výpisu z uznesenia zo zápisnice AS SPU v Nitre z dnešného zasadnutia sa musia
uskutočniť voľby v AS SPU v Nitre. Študenti a zástupcovia senátov fakúlt navrhli Ing. Michala Kročku
z TF. Pán predseda poprosil doc. Ing. Jána Weisa, CSc., aby viedol akt volieb.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval prítomných, že voľba zástupcu z AO študentov do ŠRVŠ SR
prebehne tajným hlasovaním. Voľby sa zúčastnia iba členovia študentskej časti AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:

11
11
3

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet hlasov za: Ing. Michala Kročku

11
11
11 t.j. 100,00 % všetkých oprávnených voličov
študentskej časti AS SPU v Nitre

Študentská časť AS SPU v Nitre jednomyseľne schválila za člena Študentskej rady vysokých
škôl Slovenskej republiky Ing. Michala Kročku. Ukladá tajomníkovi AS SPU v Nitre odoslať
výsledok volieb s výpisom zo zápisnice AS SPU v Nitre do ústredia Študentskej rady vysokých
škôl s termínom ihneď.
Uznesenie AS 7/3/09:
Študentská časť AS SPU v Nitre jednomyseľne schválila za člena Študentskej rady vysokých
škôl Slovenskej republiky Ing. Michala Kročku z TF. Ukladá tajomníkovi AS SPU v Nitre odoslať
výsledok volieb s výpisom zo zápisnice AS SPU v Nitre do ústredia Študentskej rady vysokých
škôl s termínom ihneď.
K bodu 8:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. - informoval o technických pripomienkach k Návrhu Zásad výberového
konania Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktoré je potrebné upraviť. Jedná sa o zmeny
technického charakteru a sú uvedené v prílohe k zápisnici SPU v Nitre.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. - keďže nikto nemal pripomienky ani doplňujúce návrhy, podpredseda AS
SPU v Nitre dal hlasovať za predložený návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Zásady výberového konania Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre a tieto zásady nadobúdajú dňom 13. 5. 2009 platnosť a FBP sa bude
nimi riadiť.
Uznesenie AS 8/3/09:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Zásady výberového konania Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre a tieto zásady nadobúdajú dňom 13. 5. 2009 platnosť.
K bodu 9:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu.
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. - uviedol, že otázka financií je na SPU v Nitre veľmi dôležitá. V minulom
období rekonštrukcie, alebo reštrukturalizácie projektov vedeckého výskumu sa prešlo zo systému
štátneho plánu základného výskumu do systému grantových agentúr, ktoré takisto prešli určitým
procesom premien. Tok finančných prostriedkov bol v minulosti pre univerzity štandardný a akou takou
mierou istý. Nebolo potrebné sa oň uchádzať súťaživou formou. SPU v Nitre má množstvo významných
osobností v oblasti vedy a výskumu, dosahujú sa perfektné výsledky, známe sú ucelené publikácie,
monografie, vedecké príspevky v karentovaných ale i nekarentovaných časopisoch. V ďalších
obdobiach prestavby vysokého školstva sa prešlo na systém, kde sa poukazovalo na nízky stupeň
vysokoškolskej vzdelanosti v SR. Trendy sa uberali iným smerom, iniciatíva a rozhodnutia MŠ SR kládli
väčší akcent na zvýšenie počtu študentov na vysokých školách. Do roku 1993 bol štandardizovaný
počet VŠ na Slovensku, neskôr sa zriadili i ďalšie univerzity charakteru verejných alebo súkromných
VŠ. Úlohy v oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa nevykonávali na vysokých školách s takým
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akcentom ako vzdelávanie. Názory boli, že otázky vedecko-výskumnej činnosti budú ťažiskovo riešiť
pracoviská Slovenskej akadémie vied alebo rezortu, nakoľko prioritou každej univerzity bola edukačná
činnosť. V rokoch 2004 – 2005 prišli nové smery, ktoré vychádzali z rozhodnutí MŠ SR, ale i z určitej
komparácie o výkonnosti v oblasti vedy a výskumu na univerzitách SR vo vzťahu k zahraničiu, či už
v európskej dimenzii alebo celosvetovej. V súčasnej dobe Akademická rankingová a ratingová agentúra
(ARRA) robí komparáciu o výkonnosti jednotlivých univerzít v oblasti edukácie a vedeckého výskumu a
nastavuje zrkadlo, kde sa ktorá univerzita nachádza. Podľa ARRA je univerzita na treťom mieste
v oblasti agrouniverzít už dlhé roky, (údaje sú čerpané z MŠ SR). Ďalej pán prorektor podotkol, že vo
výkonoch vedy a výskumu bola univerzita hodnotená podľa výsledkov za konkrétny rok a to koľko
výstupov je v jednotlivých kategóriách, ktoré sú zadefinované smernicou MŠ SR č.13/2008
o bibliografickej klasifikácií a kategorizácií. Veľmi úzko sa spolupracuje s tímom Slovenskej
poľnohospodárskej knižnice, ktorým prechádza celý registračný systém výkonnosti v oblasti vedy
a výskumu. Spracovali sa podklady pre AK formou vedecko-pedagogickej charakteristiky každého
jednotlivca a garanta odboru a dokument bol oficiálne uznaný. Zisťuje sa, že v určitých oblastiach
produktivity výkony išli významne dolu, alebo sú držané na určitej hladine. Za minulý rok bolo
v zahraničných karentovaných časopisoch uverejnených 49 príspevkov za SPU v Nitre, z toho 28 z
FAPZ a 31 z FBP, ostatné fakulty po 1 resp. 3 článku. Vedecké monografie v domácich alebo
zahraničných vydavateľstvách v počte 20 za celú univerzitu. Pomerne slušná produktivita je v oblasti
pôvodných vedeckých príspevkov v nekarentovaných časopisoch jednotlivých fakúlt ako napr. Acta
horticulturae et regiotecturae, každá fakulta okrem FBP má svoje periodikum. Periodiká majú nižšiu
preferenčnú hodnotu z hľadiska scientometrických parametrov ako karentované časopisy a to, aj ako
kritérium pre rozdeľovanie rozpočtu. Nesmierne vysoká pozornosť sa venuje účasti na vedeckých
podujatiach, konferenciách, seminároch atď. formou posterov, abstraktov, vedeckých príspevkov a
referátov, ktorých má univerzita vyše 2500 za minulý rok – tie však majú nízku scientometrickú hodnotu.
Pán prorektor v ďalšom upozornil, že takmer 1/3 z učiteľov nemajú za predchádzajúci rok ani jeden
publikovaný výstup, čo je čiastočne spôsobené aj dlhou výrobnou dobou článkov v redakciách.
Rozhodnutím minulého vedenia sa zrušila kategória výskumných pracovníkov na vedu a výskum. Títo
zamestnanci pracujú na výskume, sú zaradení v kategóriách ako riešitelia pri projektoch VEGA a KEGA
a vôbec nie sú uvedení v prílohe ako technickí pracovníci. Budú sa musieť hľadať cesty zvyšovania ich
tarifnej triedy, ich pracovná náplň je zameraná na vedu a výskum a práve aj od nich sa očakávajú určité
výstupy, nakoľko nie sú zaťažení pedagogickým procesom. V minulom roku sa prijali opatrenia, aby
každá doktorandská práca po obhajobe, ktorá má hodnotný obsah, vedeckú úroveň, alebo inú odbornú
úroveň bola vydaná ako vedecká monografia, čo sa málokedy stalo. Doba vypracovania vedeckého
článku je nesmierne dlhá, v medzinárodnom karentovanom časopise je výrobná doba 2 až 2,5 roka.
Hodnotenie by malo byť dvojročné.
Zmenili sa aj pomery z hľadiska prideľovania rozpočtu z pôvodných 90/10, potom 80/20,t.j. 80 % na
výučbu, 20 % vedu, v roku 2009 je to 65/35. Podľa toho, ako sa vyvíja situácia v európskom priestore
vedy a výskume a inovácií sa môže prideľovanie rozpočtu zastaviť na 60/40 na univerzitnej úrovni,
pretože edukácia je dominantnou záležitosťou. Vo vedení SPU v Nitre sa prijali tieto opatrenia:
- vo vzťahu k zvýšeniu informovanosti, využiteľnosti databáz informačného systému a služieb knižnice
organizuje univerzita 3 semináre do konca júna 2009 pre doktorandov a učiteľov.
- v spolupráci s knižnicou sa opätovne vypracuje zoznam zahraničných karentovaných časopisov podľa
jednotlivých oblastí výskumu, ktoré budú k dispozícií aj s webovými stránkami, aby sa ponúkla možnosť
hľadať cesty, ako využiť tieto časopisy pre publikovanie svojich výstupov.
V ďalšej časti je pozornosť venovaná internej grantovej agentúre. V posledných troch rokoch sa
z rozpočtu univerzity prispievalo 600 – 700 tis. Sk na mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na
interné grantové projekty. V roku 2009 sa prispelo 400 tis. Sk na SPU z ktorých možno financovať 10
projektov po 40tis. Sk. Výstupom každého projektu internej grantovej agentúry bude spracovaná
monografia a akonáhle bude dodaná s posudkami, 40 tis. Sk bude následne delegované riešiteľovi
projektu, ale nevyplácať vopred. Tento prístup urobila aj grantová agentúra KEGA. Výsostne sa
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odporučilo vedeniu fakúlt, aby prehodnotili kritériá pre prideľovanie osobného ohodnotenia s akcentom
na najvyššie scientrometrické výstupy, či už pôvodné karentované vedecké práce, monografie,
vysokoškolské učebnice a pod.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – poďakovala sa všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vypracovaní
správy. Pani docentka vyslovila názor, že ku komplexnej správe by sa mali vyjadriť a reagovať
i jednotlivé komisie AS SPU v Nitre, pretože predkladaný komplexný materiál by mal odrážať aj prácu
týchto komisií. Vyzvala predsedov a členov komisií, aby pružnejšie reagovali na veci, ktoré sú riešené,
a ku ktorým je nutné sa vyjadriť. Pripomienky pani docentka venovala časti vzťahov s verejnosťou,
v ktorej mohlo byť viacej informácií, na webovej stránke univerzity chýbajú zápisy z vedenia SPU
v Nitre. V rámci správy o zahraničných vzťahoch sa pani docentka spýtala, či sa do opatrení na
zlepšenie podávania zahraničných grantov môže uviesť aj bod, aby bolo vytvorené špeciálne oddelenie
so zamestnancami, ktorí budú pomáhať pri predkladaní grantov. Súčasne vyslovila názor, že súčasné
oddelenie vykonáva iba administratívnu a nie tvorivú prácu. Ďalej pani docentka uviedla, že málo
študentov cestuje do zahraničia, nakoľko náklady v zahraničí prevyšujú finančný príspevok, ktorý je
v rámci ponúkaných projektov nízky. V časti F je uvedené zloženie AS SPU v Nitre, kde sa objavuje
dvakrát meno študenta Ing. Močár.
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – informoval prítomných o probléme zahraničných ciest u študentov, že
nemôžu vycestovať ešte raz, keď sa už raz zúčastnili zahraničného študijného pobytu. Vysoké percento
je takých, ktorí majú rôzne obavy a neistoty z vycestovania, ale je pravdou, že potenciál, ktorý univerzita
má sa nevyužíva ani v jednej kategórií – študent, doktorand, učiteľ. Univerzita má záujem prijať
zahraničných učiteľov, ale vychádza malý pomer prijatých oproti vyslaným, mobilita do zahraničia nie je
dostatočná. Robia sa opatrenia a výzvy pre zlepšenie situácie. Ďalej pán prorektor reagoval na
vytvorenie manažmentu zahraničných vzťahov, je to náročné a neprinieslo by to taký efekt, ktorý by sa
očakával. Vedecký pracovník musí svojimi vedeckými znalosťami napomôcť pracovníkom útvaru
zahraničných vzťahov pre zadefinovanie vedeckého obsahu projektu. Najdôležitejší je vedecký tím,
ktorý sa podieľa nielen na tvorbe, ale aj vlastnom naplňovaní cieľov projektu.
Prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc. – uviedla, že pedagogická komisia vždy reagovala pri vytváraní
problémov. Názory a pripomienky komisie neboli v období minulého vedenia univerzity brané do úvahy,
napr. v súvislosti s rušením predmetov fyzika, chémia, kedy bola komisia zásadne proti. V období pred
akreditáciou, kedy sa vytvárali študijné odbory na jednotlivých fakultách, vystúpila pani
profesorka v mene AS SPU v Nitre s názorom, že menej je viac. Pedagogická komisia sa chcela
zúčastniť na zasadnutiach, no jednotlivé fakulty vyslovili názor, že členovia AS SPU v Nitre tam
nemusia byť.
Doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – reagoval na finančné krytie mobilít študentov. Oficiálne návrhy zo
strany SPU v Nitre majúce za cieľ zlepšenie financovania zahraničných pobytov študentov boli už
v minulosti adresované MŠ SR, rovnako členovia výboru Poľnohospodárskej komisie NR SR sľúbili na
spoločnom stretnutí s vedením univerzity, že sa pokúsia nájsť riešenie umožňujúce doplnenie fondov.
Treba dať dostatočný priestor študijným odborom a špecializáciám a rešpektovať i nový vysokoškolský
zákon, ktorý má svoje pravidlá. V minulosti bolo vytvorených menej študijných programov na I. stupni
a viacej špecializovaných na II. stupni, teraz sa počet profesorov na II. stupni obmedzil, rozšírili sa
mnohé špecializácie tým, že sa nemohli uskutočňovať na II. stupni, preto sa uskutočňujú na I. stupni
a tým sa vejár trošku rozšíril. Čas ukáže, ktoré odbory budú schopné prežiť v budúcnosti a ktoré
prirodzenou cestou vďaka nezáujmu študentov a ich neuplatnením v praxi zaniknú. Na všetkých
podmienkach v rámci kooperácie fakúlt v rámci študijných programov sa univerzita dohodne, i keď
niektoré predmety sú v iných programoch vylučované, čo je spôsobené aj novým vysokoškolským
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zákonom. To hovorí o jadre, v ktorom musia dané predmety byť, na mnohých fakultách sa dá však jadro
predmetov ovplyvniť a zmeniť.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – reagovala na hľadanie ďalších riešení pre zlepšenie publikačnej
činnosti univerzity, či už zvýšením finančného ohodnotenia pedagógov. Súčasne podotkla, že je
nemožné venovať sa riešeniu veľkých zahraničných projektov a ešte aj pedagogickému procesu,
riešením by mohlo byť zníženie pedagogického úväzku zamestnancov. Publikovanie v karentoch je
finančnou otázkou i z hľadiska prístrojového vybavenia.
Doc. Ing. Marián Brestič, CSc. – vyslovil názor, že by sa zasadnutie nemalo venovať činnosti AS SPU
v Nitre a ich komisií, ale správe za univerzitu. Problémy, ktoré naznačila doc. Ing. S. Javoreková, PhD.
v oblasti publikačnej činnosti sa nevyriešia na zasadnutí AS SPU v Nitre, ale na verejnom zasadnutí AO
univerzity, prípadne fakultnej AO. Je nutné spájať kolektívy pre zvýšenie výkonnosti a kvality výstupov
univerzity. V oblasti výskumu sú problémom financie, získanie grantov a výstupy. Je to celé o ľuďoch,
ako sa do konkrétnych činností zapoja, o hľadaní prostredia, ktoré bude efektívnejšie z hľadiska našej
budúcnosti. Pán docent verí, že univerzitu budú v budúcnosti hodnotiť podľa inpakt faktoru a citovanosti,
ako i úspešnosti v zahraničí a nie podľa počtu karentovaných publikácií. Pre zlepšenie danej situácie by
mali katedry organizovať pravidelné výskumné semináre k aktuálnym témam. Mnoho katedrami
ponúkaných predmetov je v súčasnej dobe neobsadených a mnohé významné predmety, ktoré majú
v zahraničí dobré odozvy sa dnes nevyučujú. Nie je to o manažmente, ale o pracoviskách.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu predloženej Výročnej správy
o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2008 s pripomienkami.
Výsledok hlasovania
Za návrh:
30 hlasov
Proti návrhu: 0 hlasov
Zdržali sa:
0 hlasov
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre za rok 2008.
Uznesenie AS 9/3/09
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre za rok 2008.
K bodu 10:
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – uviedol, že z hľadiska právneho je nutné Výročnú správu
o hospodárení univerzity za rok 2008 prejednať samostatne.
Ing. Alena Jančušková – informovala prítomných, že tabuľková časť materiálu bude po odsúhlasení
MŠ SR zaslaná členom AS SPU. SPU v Nitre pri hospodárení postupovala v súlade s právnymi
predpismi a normami všeobecného charakteru, metodickými usmerneniami MŠ SR, vnútornými
smernicami a predpismi, rozhodnutiami akademickej samosprávy a vedenia univerzity. Aktivity v oblasti
ekonomickej a hospodárskej činnosti boli od začiatku minulého roka orientované na prípravu
informačných systémov na zmenu súvisiacu s prechodom SR na menu EURO.
Hospodárenie za obdobie roka 2008 ukončila SPU s kladným hospodárskym výsledkov (11935 tis. Sk)
v hlavnej i podnikateľskej činnosti. Celkové výnosy dosiahli sumu 885 382 tis. Sk, celkové náklady sme
zaznamenali v sume 873 447 tis. Sk. V zmysle § 16a zákona 131/2002 o vysokých školách a v súlade
s vnútornými predpismi SPU bolo navrhnuté rozdeliť výsledok hospodárenia nasledovne: 40 % prídel do
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rezervného fondu, 59 % prídel do fondu reprodukcie, 0,5 % prídel do štipendijného fondu a 0,5 % prídel
do fondu na podporu zdravotne postihnutých osôb.
Hlavným zdrojom financovania univerzity bola aj v roku 2008 dotácia z MŠ SR, ďalšie prostriedky vo
vzťahu k mimo dotačným zdrojom získala univerzita z nedotačných domácich a zahraničných grantov,
zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, z ďalšieho vzdelávania, za ubytovanie študentov,
z podnikateľskej činnosti, zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a odpredajom
nepotrebného majetku. V návrhoch opatrení sa pani kvestorka venovala opatreniu č. 3, ktoré pojednáva
o riešení projektov zo štrukturálnych fondov a to v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla s neoprávnenými
výdavkami u niektorých končiacich projektov EÚ a tieto je potrebné vrátiť poskytovateľovi. Úloha č. 7
bola prijatá v súvislosti s dlhodobým zámerom univerzity dosiahnuť do roku 2015 podiel vlastných
výnosov na celkových výnosoch vo výške 25 %. V roku 2008 bolo prijaté uznesenie vo výške 16 %
a dosiahnutých bolo 18, 5 % vlastných výnosov.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu.
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – spýtala sa pani kvestorky, prečo má univerzita pohľadávky v sume
2,5 mil. Sk po lehote splatnosti, o aké pohľadávky sa jedná a či sú dobytné. Správa informuje
o záväzkoch univerzity, ktoré tvoria vyše 20 mil. Sk, vysvetlených je však iba 11,5 mil. Sk. V správe sú
uvedené i pohľadávky po lehote splatnosti.
Ing. Alena Jančušková – vysvetlila, že záväzky v hodnote 11,5 mil. Sk sú z obchodného styku, ktoré
sa hodnotia v súvislosti so štruktúrou správy MŠ SR a ostatné záväzky sú záväzky voči zamestnancom
a dodávky za energie. Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria pohľadávky z hlavnej i z podnikateľskej
činnosti, kde neboli realizované úhrady. Pohľadávky sú však dobytné prevažná časť je v súčasnosti
uhradená, jeden prípad rieši Útvar právny a verejného obstarávania SPU v Nitre.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – spýtala sa, či bola v skutočnosti realizovaná rekonštrukcia plynu
v pavilónoch „AZ“ a „AT“.
Ing. Alena Jančušková – vysvetlila, že sa jednalo iba o vypracovanie projektovej dokumentácie na
danú rekonštrukciu pavilónov.
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – poprosila o rýchlejšie zapracovanie faktúr do systému tak, aby bol
viditeľný objem minutých financií. V ďalšom poprosila, či by mohol vyjsť predpis ohľadom vyraďovania
majetku univerzity, aby zamestnanci univerzity nemuseli materiály k vyradeniu neustále opravovať
a zaslať formulácie, ktoré sa majú uviesť v príkaze vyradenia, ktorý podpisuje pán rektor. Pri fyzickom
likvidovaní majetku navrhla zlepšiť informovanosť o umiestnení kontajnerov na univerzite. Súčasne pani
docentka upozornila na nečistotu na priechodnej chodbe smerom k pavilónom „AA“, „AZ“ a „AT“.
Poprosila riešiť daný problém.
Ing. Alena Jančušková – upozornila, že faktúry podľa zákona nemôžu byť adresované na pracovisko
ale do všeobecnej učtárne univerzity, kde sa následne zaevidujú do systému a ihneď je možné
v systéme prezerať čerpanie finančných prostriedkov. Dodávateľ musí jednoznačne vystaviť faktúru na
obchodné meno a adresu univerzity za čo sú zodpovední vedúci zamestnanci všetkých pracovísk SPU.
Množstvo dodávateľov urguje univerzitu za účelom úhrady faktúr, ktorých adresátom bolo pracovisko
a nedoručilo faktúru k spracovaniu. Nedostatky vidí pani kvestorka počas neúčasti sekretárok na
pracovisku (dovolenka, PN), kedy sú faktúry doručené do učtárne s časovým sklzom, resp. nie sú
doručené vôbec. V oblasti vyraďovania majetku bola schválená smernica na základe ktorej je nutné
postupovať. Ďalej pani kvestorka riešila problém nečistoty na priechodnej chodbe k pavilónom „AA“,
„AZ“ a „AT“ s tajomníčkou FAPZ, od ktorej dostala prísľub nápravy.
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JUDr. Zuzana Ilková, PhD. – spýtala sa, kedy dôjde k fyzickej likvidácií vyradeného majetku
(počítačov) a kedy a kde budú kontajnery pristavené.
Ing. Alena Jančušková – poprosila JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD. o zaslanie problémov ohľadom
likvidácie mailom. V súvislosti s vyraďovaním majetku je problémom neskoré predkladanie
vyraďovacích zápisníc, ktoré sa v období inventarizačného obdobia nebudú realizovať.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za schválenie Výročnej správy o hospodárení verejnej
vysokej školy za rok 2008.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy
za rok 2008.
Uznesenie AS 10/3/09
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za
rok 2008.
K bodu 11:
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – p. rektor predložil návrh na odpredaj školskej budovy v Košiciach.
Informoval prítomných, že prvý návrh na odpredaj budovy bol z roku 2004, kedy chcelo predchádzajúce
vedenie odpredať budovu i napriek tomu, že v nej prebiehal pedagogický proces. Zabezpečenie výučby
bolo náročné z finančného i časového hľadiska. Od roku 2007 sa v Košiciach prestalo vyučovať, FEM aj
FEŠRR stiahli všetkých študentov do Nitry a budova sa dala do prenájmu súkromnej VŠ
bezpečnostného manažmentu v Košiciach. Budovu sa v predchádzajúcich rokoch nepodarilo predať
z dôvodu, že záujemcovia, ktorí sa prihlásili do obchodnej súťaže predložili cenovú ponuku v nižšej
sume ako bola stanovená znaleckým posudkom. Budova má 100 rokov, strecha tečie, prízemie je
vlhké, omietka opadáva, okná sú v zlom stave. Financie z predaja by sa mohli využiť na tieto účely:
- v prvom polroku 2009 sa očakáva vyhlásenie 3 výzvy v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
V tejto výzve chce univerzita zrekonštruovať 2 internáty – ŠD Nová Doba a ŠD Mladosť. Projekt
rekonštrukcie s realizáciou ŠD Nová Doba predstavuje 2,9 mil. €. Jedná sa o opravu strechy,
zateplenie, výmenu okien, opravu lódžií. Projekt ŠD Mladosť predstavuje plánovanú sumu takmer 1,4
mil. €. Dominantou je rekonštrukcia vežiaka, ktorý je v zlom stave;
- ďalšou možnosťou je prihlásiť sa do výzvy cez MŠ SR v rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva
univerzity. Univerzita vykuruje svoje areály parou, čo je v súčasnosti neefektívne. Predpokladá sa
vybudovanie 4 samostatných kotolní, na základe ktorých by bolo možné regulovať teplo v jednotlivých
objektoch. Vysoké náklady sú spojené s vykurovaním bazéna a športovej haly v bloku „D“ ŠD
Mladosť;
- v ďalšom je daný prísľub FAPZ pre 5 % spolufinancovanie na excelentné pracovisko z celkovej sumy
40 mil. Sk. Fakulta vstúpila do druhého kola výzvy podporujúcej rozvoj excelentných pracovísk, kde je
možné získať nenávratný finančný príspevok v sume takmer 2,6 mil. €.
- výzva vzdelávania ešte nevyšla, univerzita bude mať však záujem vstúpiť i do tejto vízie;
- ďalšou je výzva prenosu výsledkov výskumu do praxe, kde sa prihlásila TF s projektom prof. Ing.
Vladimíra Rataja, PhD. a FBP s projektom prof. Ing. Zdenky Muchovej, CSc., projekty sú do hodnoty
0,5 mil.€.
Prioritou vedenia univerzity je zlepšenie sociálnych podmienok študentov a zníženie nákladov na
energie. V súčasnosti sa vyskytli problémy so zakladaním prístavby k pavilónu FZKI z dôvodu skrytého
kanála, ktorý je prepojený s riekou Nitra a jazerom v blízkosti stavby. Bolo nevyhnutné zmeniť
technológiu založenia stavby, čo vyvolalo zvýšenie nákladov o takmer 56 tis. €. Problémy sú i na
Malante, kde je nutné riešiť dodávku vody.
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Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – otvoril k prednesenému bodu diskusiu.
PhDr. Peter Porubčan, PhD. - uviedol, že získané finančné prostriedky z prenájmu budovy v Košiciach
nie sú také efektívne a vyslovil názor, že využitie výziev na rekonštrukciu areálu univerzity
i vykurovacích zariadení je správne a súhlasí s predneseným návrhom.
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – zaujal stanovisko k návrhu p. rektora a informoval, že návrh bol
prejednaný v Správnej rade SPU v Nitre, kde bol podrobne analyzovaný a prijatý práve z dôvodu
investovania získaných finančných prostriedkov do rekonštrukcií, čím by sa hodnota nehnuteľností
zvýšila minimálne o 5 mil. €. Pán docent súhlasil s použitím finančných prostriedkov na zhodnotenie
súčasného stavu objektov univerzity.
Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – uviedla, že majetok by sa mal predať v krajnej núdzi a preto by mal
byť v súčasnosti priestor práve na nákup majetku a nesúhlasila s návrhom pána rektora i z dôvodu, že
univerzita by v blízkej budúcnosti už nemohla počítať s expandovaním na východ.
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – vyslovil názor, že náklady na budovu v Košiciach by v prípade
neuskutočnenia predaja stále stúpali a hodnota majetku klesala. Výzvy sa budú rozdeľovať a vyplácať
v rokoch 2009 – 2013. I ostatné univerzity investujú do rekonštrukcií.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu na udelenie súhlasu na
odpredaj školskej budovy v Košiciach.
Výsledok hlasovania
Za návrh:
18 hlasov
Proti návrhu: 1 hlasov
Zdržali sa:
11 hlasov
AS SPU udelil súhlas na odpredaj školskej budovy v Košiciach.
Uznesenie AS 11/3/09
AS SPU v Nitre väčšinou 18 hlasov udeľuje súhlas na odpredaj školskej budovy v Košiciach.
K bodu 12:
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – informoval prítomných o zasadnutí Správnej rady SPU a Vedeckej
rady SPU, na ktorej boli schválené návrhy na vymenovanie troch profesorov. V akademickom roku
2008/2009 bolo na univerzite schválených 12 nových profesorov, čo je maximum v histórií univerzity za
1 akademický rok. Ďalej sa ukončili Nitrianske akademické dni, ktoré vyvrcholili predstavením
Gaudeamus, uskutočnil sa 2-týždňový maratón vedeckých, odborných, spoločenských, športových
podujatí a akcií. Dňa 14. 5. 2009 sa bude konať kontrolný deň na VPP SPU s.r.o., na ktorý p. rektor
pozval všetkých záujemcov. Dňa 21. 5. 2009 sa v KC univerzity uskutoční medzinárodná konferencia
o športe pod záštitou ministra školstva SR. Pán rektor sa vrátil k diskusii doc. Ing. Mariána Brestiča,
CSc., ktorý vyslovil názor, že je nutná náprava a zlepšenie publikačnej činnosti zamestnancov
univerzity. V tomto smere je potrebné, aby dekani jednotlivých fakúlt prehodnotili výkony a aktivity
odborných asistentov a výsledky ich činnosti premietli vo výkonových zložkách mzdy. Je nutné vážiť si
prácu profesorov a docentov, ktorí veľa pre univerzitu urobili. V súčasnosti je veľmi dobré personálne
obsadenie docentov i profesorov a univerzita patrí medzi tri najlepšie univerzity v SR s počtom
zamestnancov s titulom vedecko-akademickým titulom PhD.
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Prof. Ing. Pavel Šťastný, PhD. – spýtal sa pána rektora, či môže polícia vstúpiť na akademickú pôdu
bez jeho súhlasu. Takmer denne prechádzajú po areáli univerzity policajné autá. Pán profesor ďalej
poukázal na parkovanie na trávnatej ploche v blízkosti parkoviska pavilónu „AP“ a „AT“. Zeleň je
zničená, je nutná náprava a riešenie.
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – objasnil, že polícia má v areáli univerzity klietky so služobnými
psami a teda má súhlas vstupovať na akademickú pôdu. Mestská polícia na podnet pána rektora
pravidelne obhliada areál univerzity, nakoľko v priestoroch areálu KTVŠ sa zistilo, že tam dochádzalo
k drogovej činnosti. Keďže univerzita nemá vybudovanú verejnú komunikáciu v areáli, ale vnútornú,
mestská polícia nemá možnosť zasahovať. Rampy sú neustále poškodzované. Pán rektor prisľúbil
riešenie daného problému.
K bodu 13:
Ing. Alena Jančušková – predložila návrh na udelenie súhlasu na dočasný nájom a zriadenie vecného
bremena pozemkov parciel č. 3685 a 3686/1. Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava realizuje
výstavbu komunikácie R1 Nitra – západ Selenec. V tejto súvislosti zabezpečuje aj prekáblovanie
jednotlivých trafostaníc. SPU v Nitre vlastní pozemky pod Kalváriou na Stračej ceste, parcely č. 3685
a 3686/1. Prvá parcela je zastavaná plocha – nádvorie, na ktorej je postavená dotknutá trafostanica
a druhá časť je pozemok. V tejto súvislosti Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava požiadala
univerzitu o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na dočasný prenájom tej časti, kde sa bude ukladať
kábel. Táto časť zmluvy bude odplatná. Pri zastavanej parcele ponúka diaľničná spoločnosť na základe
znaleckého posudku sumu 24,59 EUR za m2 na rok. Pri časti, ktorá je nezastavaná a po ktorej pôjde
výkop, ponúka sumu 188,51 EUR za m2 na rok. Prvá zmluva sa dotýka nájmu počas realizácie
výstavby. Po ukončení realizácie výstavby by platnosť tejto zmluvy bola ukončená. Ďalšia časť žiadosti
na udelenie súhlasu sa týka zriadenia vecného bremena, ktoré sa dotýka týchto istých pozemkov
a parciel po vybudovaní prepojenia jednotlivých staníc. Pozemky sú zastavané, sú na nich postavené
bytovky.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu na udelenie súhlasu na
dočasný nájom a zriadenie vecného bremena na pozemky parcelné č. 3685 a 3686/1.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Návrh na udelenie súhlasu na dočasný nájom
a zriadenie vecného bremena pozemkov parcelné č. 3685 a 3686/1 pre Národnú diaľničnú
spoločnosť, a.s. Bratislava.
Uznesenie AS 12/3/09:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil Návrh na udelenie súhlasu na dočasný nájom
a zriadenie vecného bremena pozemkov parcelné č. 3685 a 3686/1 pre Národnú diaľničnú
spoločnosť, a.s. Bratislava.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – požiadal doc. Ing. Jozefa Repiského, CSc. o prednesenie návrhu
Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie SPU v Nitre.
Doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – predložil a zdôvodnil návrh zmeny Rokovacieho poriadku
Disciplinárnej komisie SPU v Nitre v ods. 7, ktorého pôvodné znenie je nasledovné: „Disciplinárne
opatrenie možno uložiť študentovi do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedel
kompetentný orgán“ Navrhované znenie je nasledovné: „Disciplinárne opatrenie možno uložiť
študentovi do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedel kompetentný orgán“. Po
konzultácií ÚPVO nebráni žiaden zákon k zmene, ktorá je nutná z hľadiska riešenia problému
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súvisiaceho s vymáhaním poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia. Vo vnútorných predpisoch je
stanovený termín zaplatenia poplatku do 31. 10. príslušného kalendárneho roka, ak teda do
stanoveného termínu študent nezaplatí, je to skutočnosť, kedy by univerzita mala reagovať do 1
mesiaca. V období 1 mesiaca je potrebné študenta upozorniť, pozvať ho na disciplinárnu komisiu.
Študent sa však nemusí dostaviť na disciplinárnu komisiu predložením relevantného ospravedlnenia,
takže za 1 mesiac sa zo strany univerzity nestihne vydať samotné rozhodnutie. Z tohto dôvodu sa
navrhuje predĺžiť lehotu na 3 mesiace.
Doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu Dodatku č. 1 Rokovacieho
poriadku disciplinárnej komisie SPU v Nitre.
AS SPU väčšinou hlasov schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie
SPU v Nitre.
Uznesenie AS 13/3/09:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej
komisie SPU v Nitre.
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: Bc. Miroslava Cigáňová
Overovatelia zápisnice:
Doc. Ing. Margita Čanigová, PhD.
Doc. Ing. Marián Brestič, CSc.

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voľba novozvolenej členky do pracovnej komisie – uznesenie AS 5/3/09.
Voľba zástupcu do ŠRVŠ SR z radov AO študentov – uznesenie AS 7/3/09.
Návrh Zásad výberového konania FBP - uznesenie AS 8/3/09.
Výročná správa o činnosti univerzity za r. 2008 – uznesenie AS 9/3/09.
Výročná správa o hospodárení univerzity za r. 2008 – uznesenie AS 10/3/09.
Návrh na odpredaj školskej budovy v Košiciach – uznesenie AS 11/3/09.
Návrh na udelenie súhlasu na nájom pozemkov parciel č. 3685 a 3686/1– uznesenie AS
12/3/09.
8. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre – uznesenie AS
13/3/09.
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