Zápisnica 4
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 08. 10. 2008
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravdlnení členovia: p. doc. Karas, doc. Sklenár, doc. Hudáková
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov
Kontrola uznesení
Výročná správa o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2007
Smernica o nakladaní s majetkom SPU v Nitre
Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 465 tisíc korún
Žiadosť o schválenie výpožičky časti nehnuteľného majetku ŠD na
Hospodárskej ulici v Nitre
8. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi SPU
prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
9. Rôzne – vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre študentská časť
10. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – predseda AS. Predseda AS SPU
v Nitre 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. Pán rektor dal návrh, aby sa bod číslo 7 stiahol z programu rokovania.
Predseda AS SPU v Nitre predložil Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre v nasledovnom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov
Kontrola uznesení
Výročná správa o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2007
Smernica o nakladaní s majetkom SPU v Nitre
Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 465 tisíc korún
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi
SPU prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
8. Rôzne – vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre študentská časť
9. 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 1/4/08:
AS SPU jednomyseľne schvaľuje Návrh programu zasadnutie AS SPU v Nitre.
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K bodu 2:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. požiadal členov AS SPU v Nitre, aby navrhli overovateľov
zápisnice, skrutátorov.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. P. Halaj a JUDr. Z. Ilková, PhD.. Predseda AS dal
hlasovať za overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení doc. P. Halaj, PhD. a JUDr. Ilková, PhD..
Uznesenie AS 2/4/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Ing. P. Halaja, PhD.
a JUDr. Z. Ilkovú, PhD.
Za skrutátorov boli navrhnutí: p. Ing. J. Lendelová, PhD. a Ing. Ľ Ďuďáková. Predseda AS dal hlasovať
za skrutátorov.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení p. Ing. J. Lendelová, PhD. a Ing. Ľ. Ďuďáková.
Uznesenie AS 3/4/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov p. Ing. J. Lendelovú, PhD a Ing. Ľ.
Ďuďákovú.
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 boli splnené.
K bodu 4:
p. kvestorka, Ing. Alena Jančušková predložila na schválenie Výročnú správu o hospodárení verejnej
vysokej školy za rok 2007. Konštatovala, že v čase konania posledného zasadnutie AS SPU v Nitre
14.5.2008 nebola ukončená zo strany MŠ SR kontrola tabuliek k výročnej správe o hospodárení.
prof. Šťastný - položil otázku, že či by sa táto správa nemala schvaľovať pred odovzdaním na
ministerstvo školstva.
p. rektor – upozornil, že prerokovaná správa tvorí súčasť Správy o činnosti SPU za rok 2007
schválenej na poslednom zasadnutí AS SPU.
doc. Simoník dal hlasovať za Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2007.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za
rok 2007.
Uznesenie AS 4/4/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy
za rok 2007.
K bodu 5:
p. kvestorka – predložila na schválenie návrh Smernice o nakladaní s majetkom SPU v Nitre.
Požiadala prítomných o opravu chýb v číslovaní nasledovne:
- Časť 2, Čl. 3 „Predaj a darovanie majetku“ bod 7 opraviť na bod 5, číslovanie nasledujúcich bodov
opraviť v aritmetickom rade t.j. bod 6 až 11.
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- Časť 2, Čl. 5 „Výpožička majetku“ bod 3 opraviť na bod 2, číslovanie nasledujúcich bodov opraviť
v aritmetickom rade t. j. bod 3 až 5.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
doc. Simoník dal hlasovať za návrh Smernice o nakladaní s majetkom SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Smernicu o nakladaní s majetkom SPU v Nitre.
Uznesenie AS 5/4/08:
AS SPU v Nitre schvaľuje jednomyseľne Smernicu o nakladaní s majetkom SPU v Nitre.
K bodu 6:
p. kvestorka – predložila na schválenie Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 456 589,87 Sk, ktorá
predstavuje náklady SPU vynaložené na odstránenie následkov požiaru v izbe č. 604C Študentského
domova Antona Bernoláka – časť Nová doba pridelenej na ubytovanie študentovi SPU Michalovi
Bystrickému. Požiar vznikol dňa 17. 12. 2007 a jeho príčinami sa zaoberali orgány činné v trestnom
konaní. SPU si riadne a včas uplatnila nárok na náhradu spôsobenej škody. Okresný súd v Nitre uznal
Michala Bystrického za vinného, odvolací t. j. Krajský súd v Nitre toto rozhodnutie zrušil a oslobodil
menovaného spod obžaloby. Proti rozhodnutiu Krajského sudu v Nitre nebol prípustný ďalší riadny
opravný prostriedok.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
doc. Simoník dal hlasovať za schválenie Návrhu na odpísanie pohľadávky vo výške 456 589,87 Sk.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 456 589,87 Sk.
Uznesenie AS 6/4/08:
AS SPU v Nitre schvaľuje jednomyseľne Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 456 589,87 Sk
do nákladov SPU v zmysle prípisu 420/2008-práv. z dňa 08.09.2008.
K bodu 7:
p. rektor informoval o návšteve SPU členmi Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody. Návštevu uskutočnenú 07. 10. 2008 môžeme považovať za určitý
pozitívum vo vývoji vzájomných vzťahov vzhľadom k tomu, že posledné stretnutie obidvoch
reprezentácií sa naposledy konalo pred 15 rokmi. Jednotliví členovia vedenia univerzity oboznámili
hosti so súčasným stavom univerzity a jej úlohami vyplývajúcimi z Dlhodobého zámeru SPU v Nitre na
roky 2008-2015.
Pán rektor ďalej informoval o úspešnosti SPU v prvej výzve na získanie NFP zo štrukturálnych fondov
EÚ. Univerzita v rámci opatrenia 5. 1. Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu získala nenávratný
príspevok vo výške 140,5 mil. Sk. Počas prázdninového obdobia boli spracované ďalšie 4 žiadosti
o poskytnutie NFP v rámci opatrenia 2. 1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. V súčasnosti sa pripravujú podklady
v poradí k druhej výzve opatrenia 5. 1. s podmienkou minimálne 50% investovať do budovania IKT.
Spolufinancovanie verejných vysokých škôl pri uvedených projektoch tvorí minimálne 5% .
prof. Debrecéni – položil otázku kedy sa začne s výstavbou nového internátu.
p. rektor informoval, že v súčasnosti prebiehajú práce súvisiace s územným konaním, začiatok
samotnej výstavby je plánovaný v mesiaci máj 2009 a jej ukončenie v mesiaci jún 2010.
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K bodu 8:
Do rôzneho doc. Weis informoval o pripravovaných voľbách do AS SPU v Nitre a do AS fakúlt. Presné
miesto a časový rozsah volieb vyhlási predseda AS SPU v Nitre. Voľby majú trvať najmenej 7,5 hodiny.
doc. Simoník dal hlasovať za voľby do AS SPU v Nitre z radov akademickej obce študentov na deň 12.
11. 2008. V prípade neúčasti študentov podľa článku 10 AS SPU v Nitre vyhlasuje druhé kolo volieb na
19.11.2008.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schválil voľby do AS SPU v Nitre z radov akademickej obce
študentov na deň 12. 11. 2008. V prípade neúčasti študentov podľa článku 10 odsek 1 AS SPU
v Nitre vyhlasuje druhé kolo volieb na 19.11.2008.
Uznesenie AS 7/4/08:
AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS SPU v Nitre z radov akademickej obce študentov na deň
12. 11. 2008. V prípade neúčasti študentov podľa článku 10 odsek 1 AS SPU v Nitre
vyhlasuje druhé kolo volieb na 19.11.2008.
K bodu 9:
doc. Simoník poďakoval prítomným členom AS SPU za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil
zasadnutie.

doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
predseda AS SPU v Nitre

Zapísala: Bc. Miroslava Cigáňová
Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Peter Halaj, PhD.

JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Prílohy:
1. Výročná správa o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2007
2. Smernica o nakladaní s majetkom SPU v Nitre
3. Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 465 tisíc korún
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