Zápisnica 2
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 09. 04. 2008
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravdlnení členovia: p. Ing. Rédlová Mária, p. Ing. Mražíková Mária,
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Ospravdlnený hosť: p. prof. Ing. Kuzma František, PhD.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh na zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre
5. Voľby do ŠR VŠ
6. Voľba člena správnej rady SPU v Nitre z členov AS SPU v Nitre – študentská časť
7. Návrh rozpočtu na rok 2008
8. Poriadok poplatkov
9. Štipendijný poriadok SPU v Nitre
10. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre
11. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004
12. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
13. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku SPU v Nitre
14. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
15. Dodatok č. 3 k štatútu SPU v Nitre
16. Investičný zámer na výstavbu nového ubytovacieho zariadenia SPU v Nitre za vecné
plnenie – Žiadosť o schválenie návrhu na úkony podľa § 9 ods. 1 písmeno i., zákona
č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
17. Referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľov v akad. Roku
2008/2009
18. Harmonogram výučby na akademický rok 2008/2009
19. Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008 - 2015
20. Rôzne
21. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS. Predseda AS SPU
v Nitre pripomenul, že členstva v AS SPU v Nitre sa vzdala prof. JUDr. Bandlerová Anna, PhD.
a študent Halaška Pavel zároveň 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.
Predseda AS SPU v Nitre informoval, že bod 13 Dodatok k Disciplinárnemu poriadku SPU v Nitre
predsedníctvo AS SPU v Nitre a bod 19 Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008 - 2015 odporučilo
tento bod stiahnuť z rokovania.
Predseda AS SPU v Nitre predložil Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre v nasledovnom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Kontrola uznesení
Návrh na zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre
Voľby do ŠR VŠ
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6. Voľba člena správnej rady SPU v Nitre z členov AS SPU v Nitre – študentská
časť
7. Návrh rozpočtu na rok 2008
8. Poriadok poplatkov
9. Štipendijný poriadok SPU v Nitre
10. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre
11. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004
12. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
13. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
14. Dodatok č. 3 k štatútu SPU v Nitre
15. Investičný zámer na výstavbu nového ubytovacieho zariadenia SPU v Nitre za
vecné plnenie – Žiadosť o schválenie návrhu na úkony podľa § 9 ods. 1 písmeno
i., zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
16. Referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľov v akad.
Roku 2008/2009
17. Harmonogram výučby na akademický rok 2008/2009
18. Rôzne
19. Záver
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS sa spýtal členov AS SPU v Nitre a p. rektora, či majú
ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto nemal
pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu doc. Ing.
Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za predložený program rokovania
AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 1/2/08:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Návrh programu zasadnutie AS SPU v Nitre.
K bodu 2:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. požiadal členov AS SPU v Nitre, aby navrhli overovateľov
zápisnice, skrutátorov a členov volebnej komisie.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Javoreková Soňa, PhD. a PhDr. Porubčan
Peter, CSc.. Predseda AS dal hlasovať za overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za: 28
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Za overovateľov zápisnice boli väčšinou hlasov schválení doc. Ing. Javoreková Soňa, PhD. a
PhDr. Porubčan Peter, CSc..
Uznesenie AS 2/2/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Ing. Javorekovú Soňu,
PhD. a PhDr. Porubčana Petra, CSc..
Za skrutátorov boli navrhnutí: p. Valach Michal a p. Ogorek Tomáš. Predseda AS dal hlasovať za
skrutátorov.
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Výsledok hlasovania:
Za: 28
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Za skrutátorov boli väčšinou hlasov schválení p. Valach Michal a p. Ogorek Tomáš.
Uznesenie AS 3/2/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje za skrutátorov p. Valacha Michala a p. Ogoreka
Tomáša.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: doc. Ing. Halaj Peter, PhD., p. Búciová Kristína, p. Majirská
Marianna. Predseda AS dal hlasovať za členov volebnej komisie.
Výsledok hlasovania:
Za: 28
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Za členov volebnej komisie boli väčšinou hlasov schválení doc. Ing. Halaj Peter, PhD., p.
Búciová Kristína a p. Majirská Marianna.
Uznesenie AS 4/2/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje za členov volebnej komisie doc. Ing. Halaja Petra,
PhD., p. Búciovú Kristínu a p. Majirskú Mariannu.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonala Ing. Monika Hudáková, PhD. – tajomníčka AS SPU v Nitre, ktorá
skonštatovala, že všetkých 11 uznesení z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre, ktoré sa konalo dňa
27. 02. 2008 bolo splnených.
K bodu 4:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – predložil Návrh na zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre.
Informoval, že citujem: „Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. d., platného zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. a čl. 5 ods. 7 platného štatútu AK súhlasí s návrhom (žiadosť č.
429 07/AK) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmenu názvu Mechanizačnej fakulty
SPU v Nitre na Technickú fakultu SPU v Nitre“ koniec citátu. Podpísaný Pavol Návrat predseda
Akreditačnej komisie.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. dal hlasovať za zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre na
Technickú fakultu SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Zmena názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre na Technickú fakultu SPU v Nitre bola
schválená jednomyseľne.
Uznesenie AS 5/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre na
Technickú fakultu SPU v Nitre.
K bodu 5:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. informoval, že na základe prípisu doručeného 25. 03. 2008 boli vyhlásené
voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Podľa počtu študentov v dennej forme štúdia vo všetkých
troch stupňoch štúdia môže naša škola delegovať troch členov volených študentskou časťou
akademickej obce našej univerzity a jedného člena voleného študentskou časťou AS SPU v Nitre.
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Voľby troch delegátov sme odporučili vyhlásiť na 17. a 18. apríla 2008 s nasledovným kľúčom, po
jednom delegátovi z dvojice fakúlt:
FAPZ a FBP
FEM a FEŠRR
FZKI a MF
Pre nás vyplýva povinnosť uskutočniť voľbu jedného člena z radov AS SPU v Nitre zástupcov
študentskej časti senátu. Boli doručené dva návrhy z AO FEM a AO FEŠRR, obidva navrhujú za
kandidátku študentku 4. ročníka FEŠRR Lenku Čenkovú. Lenke Čenkovej, ktorú sme nedávno zvolili
skončilo členstvo vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia 2006 – 2008 za SPU v Nitre. Preto je
potrebné zvoliť nového delegáta. Predseda AS SPU v Nitre požiadal doc. Weisa, aby viedol akt volieb.
Členovia volebnej komisie rozdali členom študentskej časti AS SPU v Nitre volebné lístky a uskutočnili
akt voľby do ŠR VŠ.
Výsledok hlasovania:
Počet členov študentskej časti: 12
Počet vydaných lístkov: 9
Počet lístkov vrátených: 9
Počet lístkov platných: 9
Počet lístkov neplatných: 0
Počet hlasov za: 9 t.j. 66,66 %
AS SPU v Nitre – študentská časť väčšinou hlasov schvaľuje za členku ŠR VŠ Lenku Čenkovú.
Uznesenie AS 6/2/08:
AS SPU v Nitre – študentská časť väčšinou hlasov schválil za členku ŠR VŠ Lenku Čenkovú.
K bodu 6:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. informoval, že za odstupujúceho člena Správnej rady SPU v Nitre Pavla
Halašku je za študentskú časť potrebné zvoliť nového člena Správnej rady SPU v Nitre. Ďalej
informoval, že 27. 3. 2008 prišiel návrh na kandidáta Ing. Miroslava Prístavku študenta 1. ročníka
tretieho stupňa štúdia za študentskú časť AS SPU v Nitre za člena Správnej rady SPU v Nitre. 7. 4.
2008 prišiel ešte jeden návrh, ale sa jednalo o študenta tretieho ročníka 1. stupňa štúdia. Vzhľadom
k tomu, že by menovanému čoskoro skončil mandát člena AO, preto navrhovateľka svoj návrh stiahla.
Predseda AS SPU v Nitre požiadal doc. Ing. Weisa Jána, CSc., aby viedol akt volieb. Členovia volebnej
komisie rozdali členom študentskej časti AS SPU v Nitre volebné lístky a uskutočnili akt Voľby do
Správnej rady SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Počet členov študentskej časti: 12
Počet vydaných lístkov: 9
Počet lístkov vrátených: 9
Počet lístkov platných: 6
Počet lístkov neplatných: 3
Počet hlasov za: 6 t.j. 50 %
AS SPU v Nitre – študentská časť neschvaľuje za člena Správnej rady Ing. Miroslava Prístavku.
Uznesenie AS 7/2/08:
AS SPU v Nitre – študentská časť neschválila za člena Správnej rady Ing. Miroslava Prístavku.
Nová voľba člena Správnej rady SPU v Nitre sa uskutoční na ďalšom zasadnutí AS SPU v Nitre.
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K bodu 7:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. informoval, že v minulom roku bolo snahou pripraviť metodiku delenia
rozpočtu na jednotlivé fakulty tak, aby boli splnené požadované kritéria vychádzajúce z ministerskej
metodiky. Bol realizovaný návrh na vytvorenie komisie. Vzhľadom na to, že ministerská metodika bola
dodaná neskoro, pričom sa mnohé návrhy schválené na Rade vysokých škôl neprijali, mali sme
v komisii kompletné zastúpenie zástupcov fakúlt a univerzity. Delegovaní zástupcovia do komisie boli
vyzvaní, aby predložili návrhy na metodiku delenia rozpočtu na rok 2008. Návrhy prišli iba z dvoch
fakúlt. Dvakrát sa uskutočnilo rokovanie vedenia univerzity s dekanmi jednotlivých fakúlt. Výsledkom je
predkladaný Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2008.
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. požiadal Ing. Jančuškovú Alenu o prednesenie Návrhu rozdelenia
rozpočtu na rok 2008. Ing. Jančušková Alena predniesla Návrh rozpočtu na rok 2008. Návrh bol
prerokovaný v ekonomickej komisii AS SPU a so zástupcami UO OZ PŠaV.
Diskutovali:
prof. Ing. Bulla Jozef, DrSc. FBP mal nasledovné otázky a pripomienky:
1. privítali sme alternatívu č. 1 dáva sa väčší dôraz na vedu,
2. ukázala sa skutočnosť, že na troch fakultách univerzity je prezamestnanosť a na ďalších troch,
ktoré dodržujú limity a koeficienty je to málo,
3. alternatívu 1 považuje za správnu,
4. výkony na 1 tvorivého pracovníka – myslím si že boli spochybnené výsledky ARRA nezávislej
organizácie,
5. ako môžeme motivovať ľudí za takýchto podmienok, keď nemôžem uplatniť tzv. popudové
zložky – osobné
6. ako uplatňovať veci, keď zvolíme alternatívu 2,
7. 250 tis. Sk rezerva z minulého roku automaticky musí ísť z rozpočtu, ako prísne špecifikované
prostriedky vyhradené na BOZP,
8. do počtu absolventov nemá započítaných 138 absolventov bakalárskeho štúdia,
9. prečo je v objeme finančných prostriedkov na zahraničné granty EÚ zarátaný rok 2006 a 2007,
keď v metodike ministerstva školstva sa berie iba rok 2007.
FBP na základe týchto otázok a pripomienok nemôže s návrhom rozpočtu na rok 2008 súhlasiť.
prof. Ing. Bíro Daniel, PhD. informoval, že každý rozpočet nie je plusový, pretože došlo k nárastu
platov o valorizáciu.
Ing. Jančušková Alena konštatovala, že na základe Kolektívnej zmluvy na roky 2007-2009 je
zamestnávateľ povinný vyčleniť prostriedky pre vyplácanie príplatkov za prácu v sťažených a zdraviu
škodlivých podmienkach nad rámec pridelenej dotácie . V roku 2008 ich navrhujeme vyčleniť z rezervy
rozpočtovej dotácie roku 2007 s prísne stanoveným účelom ich použitia.
V metodike delenia rozpočtu na rok 2007 neboli zohľadnené zahraničné granty získané súčasťami
univerzity v roku 2006. Metodika v tomto roku je zameraná i na podporu získavania prostriedkov zo
zahraničia ako jedného z významných zdrojov financovania a zároveň i propagácie univerzity. Keďže
prostriedky zahraničných grantov získané v roku 2006 sa neposudzovali ako výkonový parameter ani
v jednom z predchádzajúcich období, boli zahrnuté do návrhu metodiky na rok 2008.
S účinnosťou od 1. 1. 2008 bola realizovaná valorizácia tarifných platov zamestnancov VVŠ. Celková
suma určená na valorizáciu sa spolu s dotáciou prerozdelila na základe výkonových ukazovateľov
jednotlivým univerzitám.
doc. Ing. Repiský Jozef, PhD. uviedol, že prerozdelenie dotácie v rámci podprogramu Zabezpečenie
akreditovaných študijných programov a prevádzky je navrhnuté v zhode s percentuálnym podielom
získania prostriedkov za výkony SPU vo vzdelávaní (70,6 %) a výkony vo výskume (29,4%) na úrovní
MŠ SR.
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doc. Ing. Brestič Marián, CSc. - Domáce granty APVV pre FAPZ – prostriedky chodia na základe
jednotlivých zmlúv. Takže iba niektoré finančné prostriedky boli započítané, pretože ostatné prišli
v priebehu roka. Možno to neovplyvní rozpočet, ale predsa len je tam rozdiel 600 tis. Sk.
Ing. Jančušková Alena upozornila, že podkladové údaje k stanoveniu výkonov fakúlt za projekty
VEGA, AV, MVTS, KEGA a APVV boli zverejnené na web stránke MŠ SR po verifikovaní jednotlivými
fakultami.
doc. Ing. Zentková Iveta, PhD. prezentovala stanovisko ekonomickej komisie. Informovala, že všetci
členovia ocenili, že rozpočet je ako vlani postavený na princípe solidarity. Výsledný efekt je prijateľný
kompromis pre všetky fakulty. Je to optimálny variant. Ekonomická komisia odporúča schváliť metodiku,
ale aj rozdelenie rozpočtu na rok 2008.
prof. MVDr. Šťastný Pavel, CSc. sa spýtal aká bude budúcoročná metodika. Pôvodný návrh bol taký,
že metodika sa dá na samostatné rokovanie a nestalo sa tak. Nezdôvodňujte to, že nebol čas. Od
minulého roka čas bol. Metodiku bolo treba robiť v predstihu. Potom ju už len doplniť o metodiku
ministerskú.
Ing. Jančušková Alena informovala, že členovia komisie sa zišli v decembri minulého roka. Jednotliví
zástupcovia boli vyzvaní k príprave a predloženiu návrhu hodnotiacich kritérií a výkonových parametrov
pre delenie rozpočtovej dotácie. Návrhy boli predložené dvomi fakultami - FBP a MF.
doc. Ing. Javoreková Soňa, PhD. konštatovala, že bola zvolená pánom rektorom do komisie na
prípravu Metodiky delenia rozpočtu na SPU, a nebola ani raz na zasadnutie pozvaná. Upozornila na
fakt, že Metodika delenia rozpočtu mala byť schvaľovaná vopred, a až potom malo byť schvaľované
delenie rozpočtu. Požiadala o vysvetlenie tabuľky 5 stĺpec 14, nakoľko podľa nej je nespravodlivé brať
najviac tým fakultám SPU ktoré boli podľa Metodiky MŠ SR najúspešnejšie (variant 1-delenia rozpočtu
na SPU v roku 2008) a mali mať najvyššie navýšenie rozpočtu oproti minulému roku. Tiež požiadala
o vysvetlenie prečo sa nepredložil na hlasovanie AS SPU aj tento prvý variant, kde boli dodržané
takmer všetky odporúčania delenia rozpočtu MŠ SR a nehľadali sa iné modifikované kritériá.
Ing. Jančušková Alena uviedla, že komisia bola kreovaná na základe návrhov dekanov jednotlivých
fakúlt. Dekan FBP delegoval do komisie tajomníčku fakulty. Záverom vysvetlila výpočet údajov v
tabuľke 5 stĺpec 14.
Ďalej diskutovali: doc. Ing. Repiský Jozef, PhD., prof. Ing. Bulla Jozef, DrSc., doc. Ing. Zentková
Iveta, PhD., prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Výsledok hlasovania:
Za: 23
Proti: 5
Zdržal sa: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje metodiku delenia rozpočtu na rok 2008 a Návrh
rozpočtu na rok 2008.
Uznesenie AS 8/2/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválilo metodiku delenia rozpočtu na rok 2008 a Návrh
rozpočtu na rok 2008.
K bodu 8:
p. prorektor doc. Ing. Repiský Jozef, PhD. – predniesol na schválenie Poriadok poplatkov.
Diskutovali: prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., doc. Ing. Weis, CSc., prof. Ing. Bulla Jozef, DrSc.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. – LK AS SPU v Nitre dostala od LK FBP tieto pripomienky a návrhy:
Návrh č. 1 - odstrániť v článku 2 odsek 3 – návrh neprešiel a čl. 2 ods. 3 ostáva v pôvodnom znení.
Návrh č. 2 do čl. 5 ods. 4, v čl. 6 ods. 2,3,4 ......prílohy v hlasovaní neprešli vyriešili - tietoto ostávajú
v pôvodnom znení.
Návrh č. 3 vypustiť odsek 1 a nahradiť to úplným znením § 92 ods. 16 zákona 131/2002 Z. z. Tento
pozmeňovací návrh bol prijatý.
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Návrh č. 4 V prílohe cenník príspevkov ...
V ods. 1.1 v predposledných sa slová .... trojročné .... doplniť slová resp. štvorročné .... Tento
pozmeňovací návrh bol prijatý.
Návrh č. 5 v tejto istej prílohe predposledná veta sa vypúšťa a navrhuje sa nové znenie. Navrhované
poplatky sa rozdeľujú v pomere 20 % SPU a 80 % fakulte. Tento pozmeňovací návrh bol prijatý.
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. dal hlasovať za schválenie Poriadku poplatkov.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Poriadok poplatkov.
Uznesenie AS 9/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Poriadok poplatkov.
K bodu 9:
p. prorektor doc. Ing. Repiský Jozef, PhD. – predniesol na schválenie Štipendijný poriadok.
K štipendijnému poriadku neboli vznesené žiadne pozmeňovacie návrhy.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou hlasov úpravu Štipendijného poriadku.
Uznesenie AS 10/2/08:
AS SPU v Nitre schválil väčšinou hlasov úpravu Štipendijného poriadku.
K bodu 10:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal doc. Ing. Weisa Jána, PhD. o prednesenie Dodatku č. 1
k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. Predložil pozmeňovací návrh LK AS SPU v Nitre k Dodatku č. 1 k Zásadám
volieb do AS SPU v Nitre.
Návrh č. 1 v čl. 2 ods. 7 písmeno a., slová „Mechanizačná fakulta“ sa menia na slová „Technická
fakulta“, číslovky nahradiť slovným vyjadrením počtu a posledné písmeno a nahradiť slovom alebo.
Návrh č. 2 slová a nefakultných súčastí SPU v čl. 7 ods. 3, prvá veta, v čl. 14 ods. 1, prvá veta, čl. 18
ods. 1 prvá veta sa nahrádzajú slovami celouniverzitných súčastí SPU .....
Tieto pozmeňujúce návrhy boli prijaté.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. dal hlasovať o Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre vrátane
schválených pozmeňovacích návrhov z rozpravy.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 11/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre.
K bodu 11:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal doc. Ing. Weisa Jána, CSc. o prednesenie Dodatku č. 2
k Pracovnému poriadku 4/2004.
K Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004 neboli vznesené žiadne pozmeňovacie návrhy.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004.
Uznesenie AS 12/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004.
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K bodu 12:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal doc. Ing. Weisa Jána, CSc. o prednesenie Dodatku č. 1
k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. predložil návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
Z rozpravy bolo navrhnuté v čl. 15 ods. 4 zaradiť nové písmeno r., v znení: študentskej časti AS SPU pri
voľbe člena Správnej rady SPU za študentskú časť AS SPU.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Následne doc. Ing. Weis Ján, CSc. dal hlasovať o Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU
vrátane schváleného návrhu z rozpravy.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 13/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre.
K bodu 13:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal doc. Ing. Weisa Jána, PhD. o prednesenie Dodatok č. 4
k Organizačnému poriadku SPU v Nitre.
doc. Ing. Weis Ján, CSc. predložil návrh Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre.
V rozprave neboli prednesené žiadne pozmeňovacie návrhy.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre.
Uznesenie AS 14/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre.
K bodu 14:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal doc. Ing. Weisa Jána, PhD. o prednesenie Dodatok č. 3
k Štatútu SPU v Nitre.
Dodatok č. 3 k Štatútu SPU v Nitre vplyvu zo schválenia zmeny názvu Mechanizačnej fakulty na
Technickú fakultu.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu SPU v Nitre.
Uznesenie AS 15/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dodatok č. 3 k Štatútu SPU v Nitre.
Uznesenie AS 16/2/08:
AS SPU v Nitre ukladá rektorovi SPU v Nitre zabezpečiť zapracovanie schválených dodatkov do
vnútorných predpisov SPU v Nitre, tieto v úplnom znení umiestniť na web stránke SPU v Nitre a
zároveň pre potreby vedúcich pracovníkov ich vydať v tlačenej forme.
K bodu 15:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. – požiadal pána rektora prof. Ing. Mikuláša Látečku, PhD. o prednesenie
investičného zámeru na výstavbu nového ubytovacieho zariadenia SPU v Nitre za vecné plnenie, a to
za ŠD Pribina.
Po prednesení tohto zámeru, ktorého cieľom je zabezpečiť moderné ubytovacie zariadenie
zodpovedajúce svojimi parametrami dnešnej dobe, požiadal rektor SPU v Nitre o predchádzajúci
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súhlas na úkony podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov , t.j.
na prevod vlastníctva k ŠD Pribina za výstavbu nového ubytovacieho zariadenia.
Diskutovali: prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc., PhDr. Ľubica Jedličková, prof. Ing. Mikuláš
Látečka, PhD., prof. Ing. Vladimír Kročko, PhD.
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.- požiadal o bližšie informácie o tomto projekte, najmä v súvislosti
s možnosťou ponechania internátu až do výstavby novo navrhovaného internátu v areáli SPU.
PhDr. Ľubica Jedličková – upozornila na nezrovnalosti v návrhu t.j. číslo parcely 126/2 a jej výmery
podľa výpisu z Katastra nehnuteľností. Ide o zrejmý omyl, správne má byť uvedená parcela č. 129/2
o výmere 5524m2.
Výsledok hlasovania:
Za: 16
Zdržalo sa : 12
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Investičný zámer na výstavbu nového ubytovacieho
zariadenia SPU v Nitre za vecné plnenie - Žiadosť o schválenie návrhu na úkony podľa § 9 ods. 1
písmeno i., zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie AS 17/2/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schválil Investičný zámer na výstavbu nového ubytovacieho
zariadenia SPU v Nitre za vecné plnenie - Žiadosť o schválenie návrhu na úkony podľa § 9 ods. 1
písmeno i., zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
K bodu 16:
p. prorektor doc. Ing. Repiský Jozef, PhD. – predniesol na schválenie Referenčné normy fondu
pracovného času vysokoškolských učiteľov v akademickom roku 2008/2009.
V rozprave bol vznesený návrh, na vypustenie špecifikácie „Ostatnej činnosti“. Tento pozmeňovací
návrh bol prijatý.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednohlasne schvaľuje Referenčné normy fondu pracovného času
vysokoškolských učiteľov v akademickom roku 2008/2009.
Uznesenie AS 18/2/08:
AS SPU v Nitre jednohlasne schválil Referenčné normy fondu pracovného času
vysokoškolských učiteľov v akademickom roku 2008/2009 s akceptáciou pozmeňovacieho
návrhu.
K bodu 17:
p. prorektor doc. Ing. Repiský Jozef, PhD. – predniesol na schválenie Harmonogram výučby na
akademický rok 2008/2009.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednohlasne schvaľuje Harmonogram výučby na akademický rok 2008/2009.
Uznesenie AS 19/2/08:
AS SPU v Nitre jednohlasne schválil Harmonogram výučby na akademický rok 2008/2009.
K bodu 18:
Do rôzneho neboli žiadne otázky a ani návrhy.
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K bodu 19:
doc. Ing. Simoník Ján, PhD. poďakoval prítomným členom AS SPU za aktívnu účasť na zasadnutí
a ukončil zasadnutie.

doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
predseda AS SPU v Nitre
Zapísala: Ing. Monika Hudáková, PhD.
Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Javoreková Soňa, PhD.
PhDr. Porubčan Peter, CSc.
Prílohy:
Návrh na zmenu názvu Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre
Návrh rozpočtu na rok 2008
Poriadok poplatkov
Štipendijný poriadok SPU v Nitre
Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS SPU v Nitre
Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 4/2004
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
Dodatok č. 3 k štatútu SPU v Nitre
Investičný zámer na výstavbu nového ubytovacieho zariadenia SPU v Nitre za vecné plnenie –
Žiadosť o schválenie návrhu na úkony podľa § 9 ods. 1 písmeno i., zákona č. 131/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Referenčné normy fondu pracovného času vysokoškolských učiteľov v akad. Roku 2008/2009
Harmonogram výučby na akademický rok 2008/2009
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