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Sp.zn.: KSR-2022-32/3 

Výpis uznesení 
zo zasadnutia Správnej rady SPU v Nitre konaného dňa 08.02.2022 

 

  

 
Prítomní členovia:  
Ing. Peter Schultz, Ing. Pavol Hudec, Ing. Oľga Lajdová, CSc. MBA, Ing. Lucia Benešová, Ing. 
Gabriel Csollár, Ing. Zuzana Nouzovská,  doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ing. Juraj Mačaj, Ing. 
Peter Polák, PhD., Mgr. Miloslav Špoták, Ing. Alexander Matušek  
Za SPU v Nitre: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., Ing. 
Zuzana Gálová 
 
Program: 
1. Otvorenie a kontrola uznesení  
2. Voľba podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre  
3. Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2022 - 2028 
4. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Zníženie energetickej 

náročnosti a rekonštrukcia objektov ubytovacieho a stravovacieho zariadenia ŠD A. 
Bernoláka 

5. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Kreatívne centrum SPU v Nitre 
6. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Prístavba a stavebné úpravy 

Hydraulického laboratória KKI FZKI SPU v Nitre 
7. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Rekonštrukcia bazéna Centra 

univerzitného športu 
8. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zámenná zmluva medzi SPU v Nitre a UKF v 

Nitre (pozemky na Hospodárskej ulici) 
9. Rôzne 
     9.1 Zmena účelu použitia finančných prostriedkov  
 
Uznesenie 1/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre ruší Uznesenie 2.1 prijaté na svojom zasadnutí dňa 2.8.2021, ktorým 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. (i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov udelila svoj predchádzajúci písomný súhlas s návrhom 
rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. na uzatvorenie Zmluvy o dielo na 
zhotovenie diela „Kreatívne centrum SPU v Nitre“ medzi SPU v Nitre a spoločnosťou ELLIO 
s.r.o. Nitra, a to v znení, v akom bol predložený rektorkou SPU v Nitre na tomto zasadnutí 
správnej rady SPU v Nitre. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
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2.  Voľba podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre  
 
V zmysle článku 4 Štatútu Správnej rady SPU v Nitre schváleného ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR dňa 17. júna 2014 funkčné obdobie predsedu a podpredsedu správnej 
rady je trojročné, a tá istá osoba môže vykonávať túto funkciu najviac dve po sebe nasledujúce 
funkčné obdobia.  
 
Výsledky volieb podpredsedu Správnej rady SPU v Nitre - II. kolo: 

- počet členov správnej rady   14 
- počet prítomných členov 11 
- počet vydaných hlasovacích lístkov 11 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov             11 
  z toho pre: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  6 hlasov 
 prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.  5 hlasov  
 

Predsedníčka volebnej komisie Ing. Zuzana Nouzovská informovala, že za podpredsedu 
Správnej rady SPU v Nitre na nasledujúce trojročné obdobie od 8.2.2022 do 7. februára 2025 
bola zvolená doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., ktorá uvedenú funkciu prijala.  
 
3. Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2022 – 2028 
 
Uznesenie 2/2022/SR SPU    
 
V zmysle Štatútu Správnej rady SPU v Nitre čl. 6 ods. 2 písm. a)  správna rada berie na vedomie 
Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2022-2028.   
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
4. Žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie  zmluvy o dielo: Zníženie energetickej 

náročnosti a rekonštrukcia objektov ubytovacieho a stravovacieho zariadenia ŠD A. 
Bernoláka 

 
Uznesenie 3/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. (i) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schvaľuje návrh rektorky SPU v 
Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. na uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela 
„Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia objektov ubytovacieho a stravovacieho 
zariadenia ŠD Antona Bernoláka SPU Nitra“ medzi SPU v Nitre a spoločnosťou Adifex, a.s., 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, a to v znení, v akom bol predložený rektorkou SPU v Nitre na 
toto zasadnutie správnej rady SPU v Nitre.  
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Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
5. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Kreatívne centrum SPU 

v Nitre 
 
Uznesenie 4/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. (i) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh rektorky SPU v 
Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. na uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela 
„Kreatívne centrum SPU“ medzi SPU v Nitre a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., Puškinova 
700/90, 924 01 Galanta, a to v znení v akom bol predložený rektorkou SPU v Nitre na toto 
zasadnutie správnej rady SPU v Nitre  
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
6. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Prístavba a stavebné 

úpravy Hydraulického laboratória KKI FZKI SPU v Nitre 
 
Uznesenie 5/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. (i) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh rektorky SPU v 
Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. na uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela 
„Prístavba a stavebné úpravy hydraulického laboratória KKI SPU v Nitre“ medzi SPU v Nitre a 
spoločnosťou ELLIO s.r.o, Novozámocká 242, 949 01 Nitra, a to v znení, v akom bol predložený 
rektorkou SPU v Nitre na toto zasadnutie správnej rady SPU v Nitre. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
 
 



4 
 

7. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – zmluva o dielo: Rekonštrukcia bazéna Centra 
univerzitného športu SPU v Nitre  
 

Uznesenie 6/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. (i) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh rektorky SPU v 
Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. na uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela 
„Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre“ medzi SPU v Nitre a 
spoločnosťou HBH, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica, a to v znení, v akom bol 
predložený rektorkou SPU v Nitre na toto zasadnutie správnej rady SPU v Nitre. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
8. Žiadosť o udelenie súhlasu na právny úkon – Zámenná zmluva medzi SPU v Nitre a UKF v 

Nitre (pozemky na Hospodárskej ulici) 
 
Uznesenie 7/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre súhlasí s podpisom Zámennej zmluvy medzi SPU v Nitre a UKF v Nitre 
v zmysle geometrického plánu  č. 58/2018 zo dňa 24.9.2018 na základe ktorej SPU prevádza 
do vlastníctva UKF pozemok „C“ KN p.č. 4594/7 o výmere 398 m2, ktorá ho prijíma do svojho 
výlučného vlastníctva zámenou za pozemok „C“ KN p.č. 4585/3 o výmere 123 m2 a UKF 
prevádza do vlastníctva SPU pozemok „C“ KN p.č. 4585/3 o výmere 123 m2, ktorá ho prijíma 
do svojho výlučného vlastníctva zámenou za pozemok „C“ KN p.č. 4594/7 o výmere 398 m2. 
 
Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 10 
za návrh: 10 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
9. Rôzne  
9.1 Zmena účelu použitia nevyčerpaných finančných prostriedkov z investičnej akcie 

„Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí“.  
 
Uznesenie 8/2022/SR SPU 
 
Správna rada SPU v Nitre schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vo 
výške 524.166,52 Eur na investičnú akciu „Rekonštrukcia bazéna CUŠ“. 
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Výsledok verejného hlasovania: 
Počet členov Správnej rady SPU: 14 
Počet členov prítomných prezenčne: 11 
za návrh: 11 hlasov, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Uznesenie bolo verejným hlasovaním jednomyseľne schválené. 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Anna Božiková 

                  tajomník SR SPU v Nitre 
                                                                                            
 
                 Ing. Peter Schultz, v.r.  
                                                                                                predseda Správnej rady SPU v Nitre  


