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Vedeckovýskumné oddelenie Dekanátu FEŠRR 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia Programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka 

a vidieckeho turizmu – 1. stupeň štúdia  

 

 

 

Miesto konania:  miestnosť AZ-05 (Ústav európskych politík a verejnej správy) /                                                                                  

formou on-line prostredníctvom MS Teams 

Dátum konania:  11.11.2022, 10.00h 

Prítomní:   prezenčná listina 

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie zasadnutia programovej komisie 

2. Prerokovanie návrhu podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu tém záverečných prác pre I. stupeň štúdia 

4. Rôzne 

 

 

K bodu 1/ 

 Predsedníčka Programovej komisie prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. privítala 

členov Programovej komisie pre študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu – 1. 

stupeň štúdia a oboznámila ich s programom, s ktorým všetci zúčastnení členovia súhlasili. 

 

K bodu 2/ 

Predsedníčka Programovej komisie predložila návrh podmienok prijímacieho konania na 

I. stupeň štúdia v študijnom programe Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Predstavila základné 

a ďalšie podmienky prijatia na štúdium, všeobecné údaje o prijímacom konaní a  podmienky 

prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia, ako aj predpokladané počty študentov, ktorí 

sa budú prijímať na daný študijný program v dennej a externej forme. 

Predsedníčka Programovej komisie otvorila diskusiu k danému bodu programu.  
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Hlasovanie o návrhu Podmienok a pravidiel prijímacieho konania na I. stupni 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu – z 12 

prítomných: 

 

Hlasovalo za:   12 

Hlasovalo proti:  0 

Zdržali sa hlasovania:  0 

 

Návrh Podmienok a pravidiel prijímacieho konania na I. stupni vysokoškolského štúdia v  

študijnom programe Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu bol jednomyseľne schválený. 

 

 

Uznesenie 1: 

Programová komisia schválila Návrh Podmienok a pravidiel prijímacieho konania 

na I. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Rozvoj vidieka a vidieckeho 

turizmu - denná forma a externá forma (príloha 1 zápisnice). 

 

K bodu 3/ 

Predsedníčka Programovej komisie predložila návrh tém záverečných prác pre I. stupeň 

štúdia.  

Návrh tém záverečných prác na I. stupeň štúdia bol prerokovaný a v diskusii vystúpila               

Ing. Marcela Chreneková, PhD., ktorá s návrhom tém súhlasila, ale uviedla odporúčanie do 

budúcna, a to, aby témy neboli zadávané široko a neopakovali sa, s čim súhlasila aj doc. Ing. Jana 

Jarábková, PhD., ktorá uviedla, že je vhodné vypisovať témy záverečných prác v nadväznosti na 

projekty, ktoré pedagógovia riešia. 

Predsedníčka Programovej komisie uviedla, že drobné zmeny v prácach, ktoré nezmenia 

charakter práce bude schvaľovať hlavný garant študijného programu a nebude v takýchto 

prípadoch zvolávaná Programová komisia.  

Hlasovanie o Návrhu tém záverečných prác pre študijný program Rozvoj vidieka a  

Vidieckeho turizmu - I. stupeň – z 12 prítomných: 

 

Hlasovalo za:   12 

Hlasovalo proti:  0 

Zdržali sa hlasovania:  0 

 

Návrh tém záverečných prác pre študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu – 

I. stupeň bol jednomyseľne schválený. 
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Uznesenie 2: 

Programová komisia schválila Návrh tém záverečných prác pre študijný program 

Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu – I. stupeň (príloha 2 zápisnice). 

 

K bodu 4/ 

V rámci tohto bodu boli prediskutované zmeny v záverečných prácach. Prípadné zmeny v 

už schválených prácach (zmeny, ktoré nezmenia charakter práce) bude schvaľovať osoba s 

hlavnou zodpovednosťou za študijný program a nebude v takýchto prípadoch zvolávaná 

Programová komisia.   

Ďalej boli prediskutované možnosti propagácie fakulty. V diskusii vystúpili doc. 

Jarábková, Ing. Chreneková a doc. Prčík, ktorí diskutovali o ďalších možnostiach propagácie 

fakulty.  

Prodekan pre rozvoj Ing. Maroš Valach, PhD. informoval o príprave vnútornej 

hodnotiacej správy, ktorej finálna verzia bude zaslaná členom programovej komisie na 

schválenie pre rollam. 

Predsedníčka Programovej komisie sa členom poďakovala za aktívnu účasť a spoluprácu 

na zasadnutí a zasadnutie uzavrela. 

 

 

Nitra, 11. november 2022 

 

prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 

predsedníčka programovej komisie 

                                                                                 v.r. 

 

 

Príloha: 

1. Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 

2. Návrh tém záverečných prác pre študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho 
turizmu – I. stupeň 

 
 

 


