Zápisnica 5
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 3. 12. 2008
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení členovia: prof. MVDr. Peter Šťastný, CSc., PhDr. Ľubica Jedličková
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Otvorenie
Sľub novozvolených členov AS SPU z radov študentov
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení – p. tajomníčka
Informácia o výsledkoch volieb do AS SPU v Nitre
Žiadosť o schválenie výpožičky časti nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici
v Nitre
Návrh na odvolanie členov VR SPU v Nitre a voľba nových členov VR SPU v Nitre
Voľba podpredsedu AS SPU zo študentskej časti AS SPU. Odporúčanie za člena
Správnej rady SPU zo študentskej časti AS SPU. Zaradenie členov AS SPU zo
študentskej časti do odborných komisií AS SPU
Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi
SPU prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
Rôzne
Záver.

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Simoník, PhD. a privítal prítomných členov AS SPU
v Nitre a hostí.

K bodu 2:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – privítal novozvolených členov AS SPU v Nitre na zasadnutí AS SPU
v Nitre a poprial im veľa úspechov v práci. Zároveň poprosil zástupcu študentov Bc. Borisa Špánika,
aby predniesol sľub za novozvolených členov AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predstavil nových členov AS SPU v Nitre, ktorými boli zvolení: Ing. Miroslav
Jančich a Ing. Alexander Karakán za FAPZ, Ing. Martin Melich a Ing. Kamil Močár za FBP, Bc. Boris
Špánik a Ing. Daniela Kudiaková za FEM, Ing. Michal Kročko a Michal Valach za TF, Viktor Varga
a Peter Pastrnák za FZKI. Ladislav Karas a Lenka Čenková za FEŠRR.
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.
Predseda AS SPU v Nitre predložil Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre v nasledovnom znení:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Sľub novozvolených členov AS SPU z radov študentov
Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Kontrola plnenia uznesení – p. tajomníčka
Informácia o výsledkoch volieb do AS SPU v Nitre
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6. Žiadosť o schválenie výpožičky časti nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici
v Nitre
7. Návrh na odvolanie členov VR SPU v Nitre a voľba nových členov VR SPU v Nitre
8. Voľba podpredsedu AS SPU zo študentskej časti AS SPU. Odporúčanie za člena
Správnej rady SPU zo študentskej časti AS SPU. Zaradenie členov AS SPU zo
študentskej časti do odborných komisií AS SPU
9. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU a otázky členov AS SPU rektorovi
SPU prof. Ing. M. Látečkovi, PhD.
10. Rôzne
11. Záver.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – spýtal sa členov AS SPU v Nitre a p. rektora, či majú ďalšie doplňujúce
návrhy. Keďže nikto nemal pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu, predseda AS
SPU v Nitre dal hlasovať za predložený program rokovania AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Program rokovania bol členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválený.
Uznesenie AS 1/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre.

K bodu 3:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – v zmysle rokovacieho poriadku čl. 16, bod 9 predložil návrh na zvolenie
overovateľov zápisnice a skrutátorov.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: RNDr. Mária Farkašová a Ing. Danica Vraniaková.
Predseda AS SPU v Nitre dal hlasovať za overovateľov zápisnice.
Výsledok hlasovania:
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení RNDr. Mária Farkašová a Ing. Danica
Vraniaková.
Uznesenie AS 2/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Máriu Farkašovú a Ing.
Danicu Vraniakovú.
Za skrutátorov boli navrhnutí: p. Michal Valach, Ing. Daniela Kudiaková a Ing. Martin Melich. Predseda
AS SPU v Nitre dal hlasovať za skrutátorov.
Výsledok hlasovania:
Za skrutátorov boli jednomyseľne schválení p. Michal Valach, Ing. Daniela Kudiaková a Ing.
Martin Melich.
Uznesenie AS 3/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za skrutátorov p. Michala Valacha, Ing. Danielu
Kudiakovú a Ing. Martina Melicha.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., doc. Ing. Ivan Karas, PhD.,
Ing. Ľubica Ďuďáková a Bc. Peter Pastrnák.
Predseda AS dal hlasovať za členov volebnej komisie.
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Výsledok hlasovania:
Za členov volebnej komisie boli jednomyseľne schválení doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.,
doc. Ing. Ivan Karas, PhD., Ing. Ľubica Ďuďáková a Bc. Peter Pastrnák.
Uznesenie AS 4/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje za členov volebnej komisie doc. Ing. Soňu Javorekovú,
PhD., doc. Ing. Ivana Karasa, PhD., Ing. Ľubicu Ďuďákovú a Bc. Petra Pastrnáka.

K bodu 4:
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 8. 10. 2008 boli
splnené.

K bodu 5:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval, že Súhrnná informácia Centrálnej univerzitnej volebnej
komisie o výsledkoch volieb AS za Akademickú obec študentov na jednotlivých fakultách SPU v Nitre
bol zaslaný mailovou poštou. Predseda AS SPU v Nitre otvoril diskusiu k bodu 5.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za materiál – Súhrnná informácia Centrálnej univerzitnej
volebnej komisie o výsledkoch volieb AS za Akademickú obec študentov na jednotlivých fakultách SPU
v Nitre.
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Súhrnnú informáciu o priebehu volieb do AS SPU
v Nitre za akademickú obec študentov na jednotlivých fakultách SPU v Nitre.
Uznesenie AS 5/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje Súhrnnú informáciu o priebehu volieb do AS SPU
v Nitre za akademickú obec študentov na jednotlivých fakultách SPU v Nitre.

K bodu 6:
p. kvestorka Ing. Alena Jančušková – informovala o súdnych konaniach z roku 2005 medzi SPU
v Nitre a UKF o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a pozemkom na Hospodárskej ulici č. 88.
Tieto súdne konania neprispievali k zvyšovaniu kreditu jednotlivých univerzít a zároveň nevplývali dobre
ani na rozvoj vzájomnej spolupráce medzi nimi. Vedenie oboch univerzít vstúpilo do rokovaní s cieľom
riešiť predmet týchto sporov mimosúdnou dohodou. Výsledkom týchto rokovaní bolo uzatvorenie zmluvy
o výpožičke časti študentského domova na Hospodárskej ulici č. 88 pre UKF na obdobie jedného roka,
čiže do 20. 8. 2009. UKF uznala vlastnícke práva SPU v Nitre k predmetnej nehnuteľnosti a k priľahlým
pozemkom, ktoré sú s touto nehnuteľnosťou spojené a zaviazala sa uhradiť súdne poplatky SPU
v Nitre, ktoré vznikli už s prebehnutými konaniami. Rektor UKF oslovil rektora SPU v Nitre so žiadosťou
o predĺženie doby výpožičky z jedného roka na dobu neurčitú s tým, že UKF sa v zmluve zaviaže
podieľať sa alikvotnou časťou na úhrade nákladov na elektrickú energiu, vodu, plyn a prevádzku
kotolne. Ďalej na svoje vlastné náklady bude realizovať bežnú údržbu a opravy v časti, ktorú bude mať
vo výpožičke. Opravy v spoločných priestoroch a zariadeniach sa UKF bude podieľať 50 % na
nákladoch (údržba a oprava strechy, okien, fasády, kotolne, rozvodov). Pokiaľ by suma nákladov
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presiahla jeden milión Sk, dôjde k združeniu prostriedkov tým, že 50 % predpokladaných prostriedkov
na realizáciu opráv a údržby združí UKF na účet SPU v Nitre. Na základe uvedené rektor SPU v Nitre
predkladá AS SPU v Nitre žiadosť o vyslovenie súhlasu s predĺžením doby výpožičky časti
študentského domova na Hospodárskej ulici č. 88 pre UKF na dobu neurčitú.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda AS SPU v Nitre otvoril diskusiu k bodu 6.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – dal hlasovať za Návrh žiadosti o schválenie výpožičky časti
nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici v Nitre podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 176/2004
Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v zmysle prípisu č.: 440/2008/sekr. rektora.
Výsledok hlasovania:
Za: 28
Zdržalo sa : 1
Proti: 0
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Návrh žiadosti o schválenie výpožičky časti
nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici v Nitre podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona
č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v zmysle prípisu
č.: 440/2008/sekr. rektora.
Uznesenie AS 6/5/08:
AS SPU v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje Návrh žiadosti o schválenie výpožičky časti
nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici v Nitre podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona
č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v zmysle prípisu
č.: 440/2008/sekr. rektora.

K bodu 7:
p. rektor prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – poprial novým členom študentskej časti AS SPU v Nitre
veľa úspechov v činnosti v AS SPU v Nitre.
Pán rektor informoval o návrhu na odvolanie Ing. Miroslava Jureňu z dôvodu jeho neúčasti na 6
rokovaniach vo Vedeckej rade SPU v Nitre a prof. Ing. Vladimíra Gozoru, PhD., ktorý bol odvolaný
z funkcie dekana a ukončil pracovný pomer s univerzitou. Tým sa stal externým členom a je nutné
doplniť interného člena Vedeckej rady SPU v Nitre z radov zamestnancov univerzity.
Pán rektor v ďalšom predložil návrhy na vymenovanie nových členov Vedeckej rady SPU v Nitre a to
ministra pôdohospodárstva SR Ing. Stanislava Becíka a JUDr. Eleonóru Marišovú, PhD. z FEŠRR.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. - predseda AS SPU v Nitre otvoril diskusiu k bodu 7.
K prednesenému návrhu nikto nediskutoval.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval, že voľby na odvolanie členov Vedeckej rady SPU v Nitre
prebehnú tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených lístkov: 33
Počet vydaných lístkov: 29
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Počet lístkov vrátených: 29
Počet lístkov platných: 28
Počet hlasov za: odvolanie Ing. Jureňu bolo 28 hlasov a za odvolanie prof. Ing. Vladimíra
Gozoru, PhD. 28 hlasov.
AS SPU v Nitre navrhol odvolať členov Vedeckej rady SPU v Nitre Ing. Jureňu a prof. Ing.
Vladimíra Gozoru, PhD. z funkcie.
Uznesenie AS 7/5/08:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh na odvolanie členov Vedeckej rady SPU v Nitre Ing. Jureňu
a prof. Ing. Vladimíra Gozoru, PhD. z funkcie.

doc. Ing. Ján Weis, CSc. – informoval o návrhu na voľbu nových členov do Vedeckej rady SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených lístkov: 33
Počet vydaných lístkov: 29
Počet lístkov vrátených: 29
Počet lístkov platných: 28
Počet hlasov za: vymenovanie Ing. Stanislava Becíka bolo 28 hlasov a za vymenovanie
JUDr. Eleonóry Marišovej, PhD. 28 hlasov.
AS SPU v Nitre navrhol vymenovať za členov do Vedeckej rady SPU v Nitre Ing. Stanislava
Becíka a JUDr. Eleonóru Marišovú, PhD.
Uznesenie AS 8/5/08:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh na vymenovanie za členov do Vedeckej rady SPU v Nitre
Ing. Stanislava Becíka a JUDr. Eleonóru Marišovú, PhD.

K bodu 8:
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – odporučil, aby ako prvé voľby prebehli tajné voľby člena Správnej rady SPU
v Nitre zo študentskej časti AS SPU v Nitre. Člena Správnej rady SPU v Nitre zo študentskej časti AS
SPU v Nitre, ktorého pán rektor odporučí ministrovi na vymenovanie do tejto funkcie volia iba členovia
študentskej časti AS SPU v Nitre. Takisto prebehnú i tajné voľby člena študentskej Rady vysokých škôl
zo študentskej časti AS SPU v Nitre, ktorého volia iba študenti – členovia AS SPU v Nitre.
Následne prebehnú voľby podpredsedu AS SPU v Nitre, člena Celoškolskej univerzitnej volebnej
komisie, odvolanie členov Vedeckej rady SPU v Nitre a návrh nových členov Vedeckej rady SPU
v Nitre, kde budú voliť všetci členovia AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh zo študentskej časti AS SPU v Nitre na voľbu člena
Študentskej rady vysokých škôl – sl. Lenku Čenkovú z FEŠRR a dal hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov: 12
Počet vydaných lístkov: 12
Počet lístkov vrátených: 12
Počet lístkov platných: 12
Počet hlasov za: 12 t.j. 100 %
AS SPU v Nitre schvaľuje jednomyseľne sl. Lenku Čenkovú za členku Študentskej rady
vysokých škôl za študentskej časti AS SPU v Nitre.
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Uznesenie AS 9/5/08:
Študentská časť AS SPU v Nitre zvolila za člena Študentskej rady vysokých škôl zo svojich
radov sl. Lenku Čenkovú. Ukladá tajomníčke AS SPU v Nitre odoslať výsledok volieb s výpisom
zo zápisnice AS SPU v Nitre do ústredia študentskej Rady vysokých škôl s termínom ihneď.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na voľbu člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú
časť AS SPU v Nitre, kde študenti zo svojich radov navrhli dvoch kandidátov a to: p. Ladislava Karasa
z FEŠRR a Bc. Petra Pastrnáka z FZKI.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov: 12
Počet vydaných lístkov: 12
Počet lístkov vrátených: 12
Počet lístkov platných: 11
Počet hlasov za: Ladislava Karasa 1 hlas a Bc. Petra Pastrnáka 10 hlasov
Študentská časť AS SPU v Nitre navrhuje rektorovi SPU v Nitre podať návrh na vymenovanie
ministrovi školstva SR za člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre
Bc. Petra Pastrnáka za študentskú časť AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 10/5/08:
Študentská časť AS SPU v Nitre navrhuje rektorovi SPU v Nitre podať návrh na vymenovanie
ministrovi školstva SR za člena Správnej rady SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre
Bc. Petra Pastrnáka za študentskú časť AS SPU v Nitre.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na voľbu člena Stálej celoškolskej univerzitnej volebnej
komisie z radov študentov, kde študenti navrhli za člena stálej celoškolskej univerzitnej volebnej komisie
Ing. Michala Kročka.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov: 33
Počet vydaných lístkov: 30
Počet lístkov vrátených: 30
Počet lístkov platných: 30
Počet hlasov za: 22 t.j. 73,33%
AS SPU v Nitre zvolil nadpolovičnou väčšinou hlasov Ing. Michala Kročka za člena Stálej
celoškolskej univerzitnej volebnej komisie z radov študentov.
Uznesenie AS 11/5/08:
AS SPU v Nitre zvolil nadpolovičnou väčšinou hlasov Ing. Michala Kročka za člena Stálej
celoškolskej univerzitnej volebnej komisie z radov študentov.
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na voľbu podpredsedu AS SPU v Nitre z radov študentov,
ktorej sa zúčastnia všetci prítomní členovia AS SPU v Nitre. Študenti navrhli dvoch kandidátov: Ing.
Kamila Močára a Bc. Borisa Špánika.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov: 33
Počet vydaných lístkov: 29
Počet lístkov vrátených: 29

6

Počet lístkov platných: 29
Počet hlasov za: Ing. Kamila Močára 18 hlasov a Bc. Borisa Špánika 11 hlasov.
AS SPU v Nitre zvolil nadpolovičnou väčšinou hlasov Ing. Kamila Močára za podpredsedu AS
SPU v Nitre z radov študentov časti AS SPU v Nitre.
Uznesenie AS 12/5/08:
AS SPU v Nitre nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolil za podpredsedu AS SPU v Nitre z radov
študentov časti AS SPU v Nitre Ing. Kamila Močára
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – predložil návrh na voľbu do jednotlivých odborných komisií AS SPU v Nitre,
ktoré sa uskutočňujú aklamačne – zdvihnutím ruky. Študentská časť AS SPU v Nitre sa na svojom
stretnutí navrhla:
p. Viktora Vargu z FZKI – do legislatívnej komisie
Bc. Michala Valacha z TF – do pedagogickej komisie
Ing. Danielu Kudiakovú z FEM – do ekonomickej komisie
Ing. Alexandra Karakána z FAPZ – do komisie pre rozvoj školy
Výsledok hlasovania:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje, aby v legislatívnej komisii pracoval p. Viktor Varga
z FZKI, v pedagogickej komisii Bc. Michal Valach, v ekonomickej komisii Ing. Daniela Kudiaková
a v komisii pre rozvoj školy Ing. Alexander Karakán.
Uznesenie AS 13/5/08:
AS SPU v Nitre jednomyseľne schvaľuje, aby v legislatívnej komisii pracoval p. Viktor Varga
z FZKI, v pedagogickej komisii Bc. Michal Valach, v ekonomickej komisii Ing. Daniela Kudiaková
a v komisii pre rozvoj školy Ing. Alexander Karakán.

K bodu 9:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – informoval prítomných, že písomnou formou neboli vznesené otázky
p. rektorovi prof. Ing. Mikulášovi Látečkovi, PhD.
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – informoval prítomných o týchto stretnutiach a podujatiach:
- 19. 11. 2008 sa uskutočnilo stretnutie s pracovnou skupinou Akreditačnej komisie;
- začali sa práce s prístavbou pavilónu na Tulipánovej ulici FZKI v objeme 16,4 milióna korún;
- v najbližšej dobe sa uskutoční kolaudácia a v januári 2009 sa uskutoční slávnostné otvorenie
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice a jej uvedenie do prevádzky. Bol schválený prvý projekt
z fondov EÚ v sume 150 miliónov korún, v minulých dňoch bol podaný projekt pre zabezpečenie IKT
pre celú univerzitu. Sú podané projekty pre 4 excelentné pracoviská;
- 11. 12. 2008 sa uskutočnia promócie doktorandov, odovzdajú sa dekréty novým docentom a udelia sa
ceny rektora za publikačnú činnosť 2007;
- 17. 12. 2008 bude zasadať Správna rada SPU v Nitre;
- do najbližšieho zasadnutia Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční 18. 12. 2008 je podaných
najviac návrhov na profesorov (9), 2 návrhy na Dr.h.c., 1 návrh na hosťujúceho profesora;
- študenti univerzity boli ocenení za najlepšie výsledky vo vyučovacom procese, vo vedecko-výskumnej
oblasti a v oblasti športu;
- 24. 1. 2009 sa uskutoční ples SPU v Nitre;
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- Kolégium rektora sa na svojom zasadnutí venovalo plagiátorstvu s plánom získania softvéru. MŠ SR
prisľúbilo centrálne zabezpečenie univerzít softvérom. Tohtoročné záverečné práce sa odovzdávali na
CD nosičoch.
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. – uviedla, že v súvislosti s predložením akreditačného spisu sú isté
šumy na univerzite, že fakulty síce výborne pripravili materiál, ale komplexný materiál za univerzitu vraj
nebol dostatočne vypracovaný. Poprosila p. rektora o vysvetlenie.
Na webovej stránke SPU v Nitre nenašla pani docentka zápisnicu z Kolégia rektora za rok 2008.
Pripomenula, že webová stránka SPU v Nitre sa musí skvalitniť a nie je v súčasnosti prehľadná.
V ďalšom sa doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. opýtala pána rektora, že na Kolégiu rektora zo dňa 27.
20. 2008 boli prejednávané minimálne kritériá na habilitácie a inaugurácie. Pani docentka je názoru, že
kritériá jednotlivých fakúlt nie sú jednotné, sú vyššie ako tie, ktoré boli predložené z MŠ SR. Prosí p.
rektora o vysvetlenie v súvislosti s minimálnymi kritériami.
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – odpovedal, že minimálne kritériá si stanovuje fakulta sama. Minister
školstva SR navrhol 5 minimálnych kritérií. Každá univerzita potrebuje docentov a profesorov a je nutné
prispôsobiť kritériá na ich podmienky. Minimálne kritéria fakúlt sa schvaľujú vo vedeckých radách
fakúlt. Konečné stanovisko zaujíma VR SPU.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – odpovedal na otázku p. doc. Ing. Soni Javorekovej, PhD. na otázku
ohľadom predloženého komplexného akreditačného spisu. Dňa 19. 11. 2008 sa uskutočnilo stretnutie
s Akreditačnou komisiou. AK mala isté výhrady v súlade s garantom predmetu a programu, ktorým nie
je osoba v plnom pracovnom pomere. 60% fakúlt (resp. 2/3) musia splniť kritériá zadefinované pre
vysoké školy univerzitného typu (KZU 1-6), aby sa mohla uchádzať aj celá SPU o zaradenie do tejto
najvyššej kategórie. Námety a pripomienky budú Akreditačnou komisiou univerzite doručené tak, aby sa
chyby odstránili a aby sa prepočítali konečné hodnoty. Univerzita nezanedbala konečnú podobu
akreditačného spisu, prepočty sa musia robiť nielen na základe terajších pripomienok AK, ale aj počas
ďalšieho hodnotenia. Ide aj o zaraďovanie publikačných výstupov. Akreditácia je proces a bude trvať
dlhšiu dobu. Komisia bude materiály študovať a preverovať podľa fakúlt a vedných oblastí. Bude sa
riadiť podľa stanovených kritérií a limitov (vedeckých, vzdelávacích aj vekových). Akreditačná komisia
vysloví konečný výrok v súvislosti s akreditáciou až v júni 2009.
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – súhlasí s úpravou univerzitnej webovej stránky, na vedení SPU
v Nitre požiada prorektora prof. Ing. Vladimíra Rataja, PhD. o preverenie danej veci.
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – uviedol, že nielen údaje v akreditačnom spise FAPZ sa budú musieť
doplniť, ale aj u iných fakúlt, na ktoré Akreditačná komisia upozornila.

K bodu 10:
doc. Ing. Ján Weis, CSc. – požiadal predsedov fakúlt univerzity, aby predložili legislatívnej komisii do
15. 1. 2009 štatúty fakúlt na schválenie, ako i študijný poriadok fakulty a zásady výberového konania.
Ďalšou možnosťou je nepredložiť dané materiály, v tom prípade sa fakulta musí riadiť právnymi
predpismi AS SPU v Nitre. Predložiť sa však musia minimálne štatúty jednotlivých fakúlt.
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K bodu 11:
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: Bc. Miroslava Cigáňová

Overovatelia zápisnice:

RNDr. Mária Farkašová

Ing. Danica Vraniaková

Prílohy:
Sľuby členov AS SPU v Nitre zo študentskej časti
Súhrnná informácia o priebehu volieb do AS SPU za Akademickú obec študentov na
jednotlivých fakultách SPU v Nitre
Žiadosť o schválenie výpožičky časti nehnuteľného majetku ŠD na Hospodárskej ulici v Nitre
podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií
Výsledky volieb člena ŠRVŠ zo študentskej časti AS SPU v Nitre
Výsledky volieb do CUVK z radov študentov AS SPU v Nitre
Výsledky volieb člena Správnej rady SPU v Nitre zo študentskej časti AS SPU v Nitre
Voľba podpredsedu AS SPU v Nitre z radov študentov
Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady SPU v Nitre – Ing. Miroslav Jureňa
Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady SPU v Nitre – prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady SPU v Nitre – Ing. Stanislava Becíka
Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady SPU v Nitre – JUDr. Eleonóru Marišovú,
PhD.
Výsledky volieb na odvolanie členov Vedeckej rady SPU v Nitre
Výsledky volieb členov Vedeckej rady SPU v Nitre
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