Zápisnica 3
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 14. 05. 2008
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení členovia: p. doc. Ing. Marián Brestič, CSc., p. prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.,
p. Ing. Mária Mražíková, p. Ing. Mária Rédlová, p. doc. Ing. Margita
Čanigová, CSc., p. Tomáš Ogorek, p. Zuzana Kollárová, p. Ing. Monika
Hudáková, PhD., p. Lenka Čenková
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Kontrola uznesení
Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008 – 2015
Výročná správa o činnosti SPU v Nitre
Voľba člena Správnej rady SPU z členov AS - študentská časť
Voľba podpredsedu AS PSU za FEŠRR
Zaradenie novozvolenej členky AS SPU do komisií
Návrh na úpravu harmonogramu výučby
Návrh na vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s predajom pozemkov - Oponice
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi AS
SPU prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
12. Rôzne
13. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS. Predseda AS SPU a 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 odporúčal nezaradiť bod. 6 voľbu člena Správnej rady na program rokovania
vzhľadom na to, že z FZKI chýba jeden zvolený člen AS za študentskú časť a o ospravedlnenie
požiadali 8 členovia AS SPU v Nitre.
Predseda AS SPU v Nitre informoval, že po začatí nového akademického roka bude treba vykonať nové
voľby členov za študentskú časť, pretože dnešným členom senátu za študentskú časť končí svoj ročný
mandát. Predseda AS SPU vypíše voľby do AS za študentskú časť v septembri tak, aby začiatkom
októbra sa tieto voľby mohli uskutočniť.
Predseda AS SPU v Nitre predložil Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre v nasledovnom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Kontrola uznesení
Sľub novej členky AS SPU v Nitre
Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008 – 2015
Výročná správa o činnosti SPU v Nitre
Voľba podpredsedu AS SPU za FEŠRR
Zaradenie novozvolenej členky AS SPU do komisií
Návrh na úpravu harmonogramu výučby
Návrh na vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s predajom pozemkov - Oponice
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi
SPU prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
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12. Rôzne
13. Záver
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS SPU v Nitre 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 1/3/08:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Návrh programu zasadnutia 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: RNDr. Mária Farkašová, a Ing. Jana Lendelová, PhD.
Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení RNDr. Mária Farkašová a Ing. Jana
Lendelová, PhD.
Uznesenie AS 2/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Máriu Farkašovú a Ing.
Janu Lendelovú, PhD.
Za skrutátorov boli navrhnutí: p. Michal Valach a p. Peter Pastrnák. Predseda AS SPU v Nitre dal
hlasovať za skrutátorov.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení p. Michal Valach a p. Peter Pastrnák.
Uznesenie AS 3/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov p. Michala Valacha a p. Petra Pastrnáka.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: doc. Ing. Peter Halaj, PhD., p. doc. Ing. Ivan Karas, PhD.
a p. Boris Špánik. Predseda AS dal hlasovať za členov volebnej komisie.
Výsledok hlasovania:
Za členov volebnej komisie boli jednomyseľne schválení doc. Ing. Peter Halaj, PhD., doc. Ing.
Ivan Karas, PhD., p. Boris Špánik.
Uznesenie AS 4/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za členov volebnej komisie doc. Ing. Petra Halaja, PhD.,
doc. Ing. Ivana Karasa a p. Borisa Špánika.
K bodu 3:
Kontrolu uznesení vykonal doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS SPU v Nitre, ktorý skonštatoval,
že všetkých 17 uznesení z posledného zasadnutia AS SPU v Nitre, ktoré sa konalo dňa 9. 04. 2008
bolo splnených a uznesenie o vydaní jednotlivých dokumentov sa splní po schválení na MŠ SR.
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K bodu 4:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predložil Návrh na podpísanie sľubu novej členky AS SPU v Nitre Ing.
Moniky Tóthovej, PhD., a aby sa mohla zapojiť do hlasovania. Predseda AS SPU v Nitre oficiálne
privítal Ing. Moniku Tóthovú PhD. na zasadnutí AS SPU v Nitre a poprial novej členke veľa úspechov
v práci v AS.
.
K bodu 5:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval, že materiál Dlhodobý zámer SPU na roky 2008 – 2015 bol
prejednávaný vo Vedeckej rade SPU, vo Vedení SPU, na jednotlivých fakultách a v Komisii pre rozvoj
univerzity.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – požiadal prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. o prednesenie Návrhu
Dlhodobého zámeru SPU na roky 2008 – 2015.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – predniesol Návrh Dlhodobého zámeru SPU na roky 2008 – 2015.
Diskutovali:
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – Komisia pre rozvoj univerzity pri AS sa zišla 12. 5. 2008 v zasadačke
AS SPU v Nitre. Jednotliví členovia komisie boli podrobne informovaní o správe a zoznámení s touto
správou včas a na svojom zasadnutí podrobne preštudovali tento Dlhodobý zámer SPU na roky 2008 –
2015. V zásade komisia súhlasí s týmto Návrhom a odporúča AS prijať tento materiál. Komisia má
návrhy na zlepšenie a pripomienky:
1. Detašované pracovisko v Košiciach končí svoju činnosť, či sa počíta naďalej s jeho
fungovaním, prípadne s akreditáciou tohto detašovaného pracoviska a prečo sa počíta
v Návrhu zámeru s investíciou,
2. reálnosť financovania cez štrukturálne fondy, pretože sa počíta so zdrojom na niektoré aktivity,
odzneli však informácie z MŠ SR, že prostriedky z fondov sú vyčerpané alebo bude s nimi inak
nakladané.
3. zámer je veľmi podrobne rozoberaný po jednotlivých kapitolách, činnostiach univerzity, ale
nazdávame sa, že by bolo potrebné jasnejšie a stručne formulovať za každú oblasť priority,
hlavné úlohy a zosumarizovať ich prehľadne buď na začiatku alebo nakoniec tohto materiálu.
JUDr. Zuzana Ilková, PhD. za FEŠRR predložila návrh na doplnenie tohto zámeru na str. 10 Centra
excelencie, doplniť tieto 2 centrá ešte o ďalšie centrum a to Centrum excelencie pre rozvoj vidieka.
Písomný návrh bol predložený FEŠRR a vytvorením takéhoto excelentného centra by sa vytvoril
priestor pre vedecko-výskumnú činnosť FEŠRR na jej profiláciu a mohli by sa zapojiť aj ostatné fakulty.
Rozvoju vidieka venuje veľkú pozornosť aj pre dlhodobý zámer, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom
pôdohospodárstva SR.
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. uviedla, že v bode 14 na str. 31 je uvedený nový informačný systém
študent. Pýtala sa, či je informačný systém študent zlý, teda z akého dôvodu sa bude investovať do
nového informačného systému.
Na str. 32 riadok 32 Klimatizácia a vonkajšie žalúzie pre MF. Položila otázku, či je nutné vynaložiť
finančné prostriedky na obe investície.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. odpovedal na jednotlivé otázky. Vedenie SPU sa 3-krát zaoberalo
Detašovaným pracoviskom v Košiciach a záver je, že výučba v Košiciach končí, budova ostáva vo
vlastníctve SPU, o jej využití rozhodne vedenie SPU formou prenájmu alebo ďalšieho využitia, pokiaľ si
fakulty rozmyslia, tak bude možné vytvoriť v uvedenej budove doškolovacie pracovisko.
Financovanie cez štrukturálne fondy a rozpočet sa na základe požiadaviek fakúlt sa rozdelili tieto
požiadavky na 2 časti, aby sa mohla jedna časť financovať zo štrukturálnych fondov. Pre rok 2008 sa
vypracovali projekty na zavedenie IKT rozvodov a výmenu elektrických vedení na ŠD Nová Doba,
kompletnú rekonštrukciu „S“ pavilónu, poslucháreň MF by sa zaradila v druhej výzve pravdepodobne
v septembri z dôvodu, že na základe požiadavky MŠ SR sa finančné prostriedky v prvej etape budú
viacej venovať na IKT rozvody, IKT systém.
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V otázke ohľadom chýbajúcich zosumarizovaní strategických cieľov bol AS SPU v Nitre informovaný, že
v niektorých častiach ako napr. veda a výskum ich má zapracované, ostatné oblasti sa dopracujú ako
samostatná príloha pri konečnom zosumarizovaní.
Čo sa týka informačného systému študent, ktorý funguje na SPU, je vyhovujúci, ale pomalý, kapacitne
sa nedá viac rozširovať. Klimatizácia MF je nutná, návrh sa ale bude financovať a realizovať až keď by
bolo dosť finančných zdrojov.
prof. Ing. Vladimír Kročko, PhD. informoval, že ak svieti slnko priamo na sklo, je znásobená spotreba
energie na klimatizáciu a práve preto potrebuje budova MF žalúzie aj klimatizáciu. Toto riešenie je na
viacerých budovách (Technická fakulta Brno).
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. poukázala na ten istý problém v pavilóne „AE“ na 8. poschodí v letnom
i zimnom období, ktorý má i budova MF.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. uviedol, že do návrhu sa zosumarizovali všetky požiadavky, ktoré treba na
SPU urobiť.
Ing. Ľubica Ďuďáková sa spýtala, prečo sa návrh volá návrh verejných prác, upovedomila na
nedostatky v 1. riadku, kde je uvedené čerpanie v roku 2007.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. vysvetlil námet pre vedu a výskum ohľadom priorizácie a zostručnenie
návrhov, ktoré boli adresované aj na Vedeckej rade 24. 04. 2008, že na str. 6 Priority vedy a výskumu
na SPU sa musí vychádzať z priorít štátnej vednej a technickej politiky na roky 2008 – 2015, kde je
zanominovaných 11 priorít. Tieto priority sa musia kopírovať, pretože tieto priority takisto vychádzajú zo
17 priorít Európskej únie. Na poslednom rokovaní za prítomnosti podpredsedu vlády p. Čaploviča bolo
povedané, že týchto 11 priorít sa bude skracovať na 6 priorít. To je jeden z dôvodov, prečo sa z toho
odvíjajú priority a centrá excelencie. Na str. 7 máme zadefinovaných 5 priorít, ktoré kopírujú otázku
jednotlivých fakúlt ťažiskovo, alebo jednotlivých vedných zameraní v rámci priorít štátnej vednej politiky.
Aj otázka rozvoja regiónov je v bode 5 Spoločnosť a ekonomika v spolupráci s FEM a FEŠRR. Čo sa
týka samotných názvov centier excelencie, je to výsledok vzájomnej dohody Konferencie rektorov časti
rektorov technických univerzít SR, kde si rozdelili dominantné smerovanie v rámci Centier excelencie,
na ktoré sa môžu napájať iné univerzity, iné fakulty, ale 2 budú ťažiskové pre SPU – Biotechnológie
v poľnohospodárstve a potravinárstve, Genofond a biodiverzita kultúrnych rastlín a drevín
v poľnohospodárskej krajine. Toto je ťažisko tzv. exaktného vedeckého výskumu, na ktorom sa majú
budovať Centrá excelencie.
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. uviedol, že informačný systém Študent bol v čase svojho vzniku
progresívny, doteraz spĺňa základné funkcie, ktoré má. Čo sa týka progresu vo webovom prostredí,
uvedený systém sa nedá aktualizovať ani vylepšiť a musí sa začať s novým databázovým programom.
Musia byť vynaložené finančné prostriedky na hardverové vybavenie, nové servery, nový softvér
prostredníctvom verejného obstarávania.
Ing. Ľubica Ďuďáková informovala, že v riadku 38 Rekonštrukcia výmenníkových staníc nie je
uvedená správna sumarizácia plánovaných nákladov a sumarizácia v riadku 39 Klimatizácia Farská.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Dlhodobý zámer SPU na roky 2008 – 2015
s pripomienkami.
Uznesenie AS 5/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Dlhodobý zámer SPU na roky 2008 – 2015
s pripomienkami.
K bodu 6:
p. prorektor doc. Ing. Jozef Repiský, PhD. – predniesol Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre.
K predloženej správe sa nerozvinula diskusia.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. dal hlasovať za schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre.
Uznesenie AS 6/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Výročnú správu o činnosti SPU v Nitre.
K bodu 7:
Predseda AS doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval, že prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
ukončila činnosť v AS SPU v Nitre, kde zastávala funkciu podpredsedu. Na jej miesto treba zvoliť
nového podpredsedu. Prišiel návrh s odporúčaním, aby tento post zastávala JUDr. Zuzana Ilková, PhD..
JUDr. Zuzana Ilková, PhD. má skúsenosti s činnosťou v P AS, pretože v minulom období zodpovedne
zastávala post tajomníčky AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. dal hlasovať o voľbe podpredsedu AS SPU v Nitre za FEŠRR.
Výsledok hlasovania:
Počet vydaných lístkov: 23
Počet lístkov vrátených: 23
Počet lístkov platných: 23
Počet hlasov za: 22 t.j. 95,65. %
AS SPU v Nitre schvaľuje väčšinou hlasov JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD. za podpredsedníčku AS
SPU v Nitre za FEŠRR.
Uznesenie AS 7/3/08:
AS SPU v Nitre schválil väčšinou hlasov JUDr. Zuzanu Ilkovú, PhD. za podpredsedníčku AS SPU
v Nitre za FEŠRR.
K bodu 8:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predložil návrh zaradenia novej členky AS SPU v Nitre. Vzhľadom na jej
odbornú profiláciu odporučil, aby novozvolená členka AS SPU v Nitre Ing. Monika Tóthová, PhD. bola
zaradená do ekonomickej komisie.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje zaradenie Ing. Moniku Tóthovú, PhD. do ekonomickej
komisie.
Uznesenie AS 8/2/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil zaradenie Ing. Moniku Tóthovú, PhD. do ekonomickej
komisie.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – súčasne navrhol, aby bola JUDr. Zuzana Ilková, PhD. zaradená do
Legislatívnej komisie ako plnohodnotná náhrada za prof. JUDr. Annu Bandlerovú, PhD.
Výsledok hlasovania:
Za: 22
Zdržalo sa : 1
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje zaradenie JUDr. Zuzany Ilkovej, PhD. do Legislatívnej
komisie
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Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje zaradenie JUDr. Zuzany Ilkovej, PhD. do Legislatívnej
komisie.
Uznesenie AS 9/3/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje zaradenie JUDr. Zuzany Ilkovej, PhD. do Legislatívnej
komisie.
K bodu 9:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval, že hneď na druhý deň po zasadnutí AS SPU v Nitre dostal
písomné stanovisko od prorektora prof. Ing. Jána Supuku, DrSc. na úpravu Harmonogramu výučby na
akademický rok 2008/2009. Tento návrh bol preposlaný všetkým členom AS. Doc. Ing. Ján Simoník,
PhD. požiadal prof. Ing. Jána Supuku, DrSc. zdôvodniť tento návrh. Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. po
konzultácií s doc. Ing. Jánom Weisom, CSc. navrhol stiahnutie uvedeného bodu z rokovania. Ostáva
v platnosti uznesenie 18/02/08 zo dňa 09. 04. 2008 (Termín odovzdania písomných prác k dizertačnej
skúške pri dennej forme 27. 01. 2009 a externá forma 14. 8. 2009).
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje stiahnutie uvedeného bodu z rokovania. Ostáva
v platnosti uznesenie 18/02/08 zo dňa 09. 04. 2008.
Uznesenie AS 10/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil stiahnutie uvedeného bodu z rokovania. Ostáva
v platnosti uznesenie 18/02/08 zo dňa 09. 04. 2008.
K bodu 10:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – požiadal prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. o prednesenie Návrhu na
vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s predajom pozemkov – Oponice, v zmysle prípisu č. 238/2008 –
sekr. rektora.
Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. predložil návrh na vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s predajom
pozemkov – Oponice.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje predložené uznesenie na vyslovenie predchádzajúceho
súhlasu s predajom pozemkov – Oponice.
Uznesenie AS 11/3/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil predložené uznesenie na vyslovenie predchádzajúceho
súhlasu s predajom pozemkov – Oponice, v zmysle prípisu č. 238/2008 – sekr. rektora.
K bodu 11:
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – informoval, že 24. 04. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej
rady SPU v Nitre, kde okrem schválenia vedecko-výskumnej správy za SPU v Nitre boli schválené 4
návrhy za vymenovanie za profesorov, 2. návrhy na udelenie titulu doctor honoris causa a 1 návrh na
udelenie čestného titulu emeritný profesor.
Dňa 30. 04. 2008 schválila Správna rada všetky návrhy AS SPU zo zasadnutia 9. 04. 2008.
Dňa 07. 05. 2008 sa uskutočnil záverečný program a vyhodnotenie športových súťaží Nitrianskych
univerzitných dní.
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Dňa 15. 05. 2008 sa uskutoční kontrolný deň na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku
v Kolíňanoch.
Dňa 20. 05. 2008 sa v prednáškovej miestnosti Q uskutoční prednáška ministra MH SR p. Jahnátka
s názvom: Východiská a stratégie energetickej bezpečnosti SR.
Dňa 29. 05. 2008 bude mimoriadna Vedecká rada SPU v Nitre s programom schválenia akreditačných
spisov SPU v Nitre.
K bodu 12:
Do rôzneho boli predložené otázky a návrhy:
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. – uviedla, že priebeh tajných volieb AS SPU nespĺňa podmienky
tajného hlasovania, nakoľko hlasovacie lístky nie sú pripravené tak, aby sa na ňom iba zaškrtla
prípadne zakrúžkovala možnosť výberu bez písomného vyjadrenia. Mal by byť vytvorený priestor pre
tajné hlasovanie.
Ing. Danica Vraniaková – uviedla, že sa nevenuje dostatočná vážnosť spočítavaniu hlasov.
K bodu 13:
doc. Ing. Ján Simoník, 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:
RNDr. Mária Farkašová
Ing. Jana Lendelová, PhD.
Prílohy:
Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2008 – 2015
Výročná správa o činnosti SPU v Nitre
Voľba podpredsedu AS SPU za FEŠR – hlasovacie lístky
Návrh na vyslovenie predchádzajúceho súhlasu s predajom pozemkov – Oponice, v zmysle
prípisu č. 238/2008 – sekr. rektora.
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