
Zápisnica 20/2019 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 14. novembra 2019 

 

 

 

Prítomní: JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.,  doc. JUDr. L. Palšová, PhD., Ing. Ľ.Rumanovská, 

PhD., Ing. N. Floriš,  Ing. M. Kováčik, PhD., Ing. V. Magáthová, Ing. I. Lichnerová, Bc. A. 

Bartová, Bc. B.Klučková, D. Valachová.  

 

Neprítomní  a ospravedlnení: Ing. Z. Bohátová, PhD.,  ospravedlnená z rodinných dôvodov,  

Ing. M. Bumbalová, PhD.,  ospravedlnená z rodinných dôvodov.  

 

Hostia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR SPU v Nitre, prof. Ing. Pavol 

Schwarcz, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov na FEŠRR 

SPU v Nitre, Ing. Ž. Pauková, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie na FEŠRR SPU 

v Nitre, Ing. G. Palšová, tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre, 

(podľa prezenčnej listiny, viď. Príloha 1 k originálu zápisnice  20/2019) 

 

 

1) Otvorenie a zloženie sľubu členov AS FEŠRR v študentskej časti – Bc. Alexandra Bartová, 

Bc. Barbora Klučková 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

4) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEŠRR na nové funkčné obdobie rokov  2020-

2024 (predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR) 

5) Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021 

(predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

6) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

7) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Environmentálny 

manažment (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

8) Rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových taríf od 1.9.2019 – dodatok č. 

5 (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

9) Rôzne 

 

 

K bodu 1)  

Zasadnutie akademického senátu viedla predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. Jana Ďurkovičová, 

PhD.,  ktorá zasadnutie otvorila, privítala členov AS FEŠRR a zúčastnených hostí.  

Osobitne privítala nové členky  Akademického senátu FEŠRR, študentku, Bc. Alexandru 

Bartovú a študentku, Bc. Barboru Klučkovú, ktoré členom AS FEŠRR predstavila. Študentka 

Bc. A. Bartová a študentka Bc. Barbora Klučková boli do AS FEŠRR zvolené v doplňujúcich 

voľbách, konaných dňa 16.októbra 2019. Boli zvolené do študentskej časti AS FEŠRR. Bc. A. 

Bartová je v súčasnosti študentkou I. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe 

Regionálny rozvoj a politiky EÚ a Bc. B. Klučková je v súčasnosti taktiež študentkou I. ročníka 

inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe Regionálny rozvoj a politiky EÚ. Nové 



členky AS FEŠRR zložili a vlastnoručne podpísali pred AS FEŠRR slávnostný sľub člena AS 

FEŠRR, čím sa ujali výkonu svojho mandátu v AS FEŠRR. Následne boli obe študentky 

oboznámené so zákonnou úpravou postavenia a pôsobnosti AS fakulty a bol im odovzdaný 

Rokovací poriadok AS FEŠRR, ako vnútorný predpis fakulty, ktorým sa riadia zasadnutia AS 

FEŠRR. Z celkového počtu 12 členov AS FEŠRR bolo prítomných 10 členov. AS FEŠRR bol 

v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR uznášaniaschopný.  

 

Po zložení slávnostného sľubu si zasadnutie AS FEŠRR krátkou chvíľkou ticha uctilo pamiatku 

obetí a zranených tragickej a ťažkej dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 

v blízkom okolí mesta Nitra a zasadnutie AS FEŠRR vyjadrilo sústrasť všetkým pozostalým. 

 

Predsedníčka AS FEŠRR oboznámila jeho členov s programom zasadnutia a v zmysle  

Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo  pozmeňujúce návrhy 

k predloženému programu.  Následne predsedníčka AS FEŠRR podala návrh na doplnenie 

predloženého programu o ďalší bod programu, súvisiaci s verejnou voľbou zvolených členov 

študentskej časti AS FEŠRR do komisií zriadených pri AS FEŠRR. V zmysle Rokovacieho 

poriadku AS FEŠRR dala o predloženom programe zasadnutia AS FEŠRR hlasovať. 

 

Hlasovanie o doplnenom programe zasadnutia AS FEŠRR: 

počet hlasov za:                    10 

počet hlasov proti:  0 

zdržali sa hlasovania:  0 

 

 

 Uznesenie 1/20/2019:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje doplnený program zasadnutia AS FEŠRR. Zasadnutie 

AS FEŠRR sa bude riadiť nasledovným programom:  

 

Program:  

1) Otvorenie a zloženie sľubu členov AS FEŠRR v študentskej časti – Bc. Alexandra 

Bartová, Bc. Barbora Klučková 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

4) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEŠRR na nové funkčné obdobie rokov  2020 – 

2024 (predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR) 

5) Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021 

(predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

6) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

7) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Environmentálny 

manažment (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

8) Rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových taríf od 1.9.2019 – dodatok č. 

5 (predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty) 

9) Voľba člena študentskej časti AS FEŠRR do Legislatívnej a Ekonomickej komisie pri AS 

FEŠRR (predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR) 

10) Rôzne 

 



K bodu 2) 

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na 

overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Norbert Floriš a Ing. 

Ľubica Rumanovská, PhD.  

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:  

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.    Ing. Norbert Floriš 

počet hlasov za:  10                počet hlasov za:  10 

počet hlasov proti:  0                 počet hlasov proti:  0  

zdržali sa hlasovania: 0                            zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 2/20/2019:  

AS FEŠRR schvaľuje Ing. Norberta Floriša  a Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD. za 

overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3)  

Predsedníčka AS FEŠRR skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

Akademického senátu FEŠRR  zo dňa  18. septembra 2019 boli splnené. 

 

K bodu 4) 

Predsedníčka AS FEŠRR v zmysle ustanovení Štatútu FEŠRR SPU v Nitre predložila návrh na 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 

v Nitre na nové funkčné obdobie r. 2020 – 2024 a navrhla Harmonogram konania a organizačné 

zabezpečenie volieb kandidáta na dekana FEŠRR na funkčné obdobie r. 2020 až 2024 (Príloha 

2).  

Presný termín konania sa volieb kandidáta na dekana FEŠRR bol navrhnutý na deň 17. 

december 2019. V prebiehajúcej rozprave, v ktorej diskutovali prítomní členovia AS FEŠRR 

bol Akademickým senátom FEŠRR schválený navrhnutý termín konania sa volieb kandidáta 

na dekana FEŠRR a taktiež bol schválený navrhnutý a predložený Harmonogram konania 

a organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana FEŠRR SPU v Nitre. V súvislosti 

s týmto schválením bol určený aj termín pripravovaného zasadnutia Akademickej obce FEŠRR 

na deň 17. december 2019 so začiatkom o 10.00 hodine v Kongresovom centre študentského 

domova A. Bernoláka. Ďalej predsedníčka AS FEŠRR zdôraznila, že je potrebné Vyhlásenie 

volieb kandidáta na dekana FEŠRR na funkčné obdobie r. 2020 až 2024 zverejniť na webovom 

sídle FEŠRR. 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 3/20/2019 

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na funkčné obdobie r. 2020 až 2024. 

Presný termín konania sa volieb kandidáta na dekana FEŠRR je určený na deň 17. december 

2019.  

 

Uznesenie 4/20/2019 

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie 

volieb kandidáta na dekana FEŠRR SPU v Nitre na funkčné obdobie r. 2020 až 2024. 



K bodu 5) 

Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. O. Roháčiková, PhD. predložila  AS FEŠRR návrh 

pod názvom: Podmienky prijímacieho  konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický  rok 2020/2021. Tento 

návrh zdôvodnila prodekanka FEŠRR SPU v Nitre pre výchovu a vzdelávanie, Ing. Žaneta 

Pauková, PhD. (Príloha 3). 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. a Ing. 

Ľubica Rumanovská, PhD.  

Hlasovanie o Podmienkach prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na 

Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický  rok 2020/2021 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 5/20/2019:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň 

vysokoškolského štúdia  na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

pre akademický rok 2020/2021. AS FEŠRR schvaľuje možnosť dekanky FEŠRR SPU v Nitre 

upraviť plán počtu prijatých študentov v jednotlivých študijných programoch 

uskutočňovaných na FEŠRR na II. stupni vzdelávania, pričom sa zachová celkový počet 

prijatých študentov schválený AS FEŠRR. 

 

K bodu 6) 

Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. O. Roháčiková, PhD. predložila  AS FEŠRR 

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) 

v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka, ktoré 

podrobne zdôvodnil prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov na 

FEŠRR SPU V Nitre, prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (Príloha 4). 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.  

Hlasovanie o Podmienkach prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka. 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 6/20/2019:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. 

stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom 

programe Integrovaný rozvoj vidieka. 

 

K bodu 7) 

Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. O. Roháčiková, PhD. predložila  AS FEŠRR 

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) 

v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Enviromentálny manažment, ktoré 



podrobne zdôvodnil prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov na 

FEŠRR SPU V Nitre, prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (Príloha 5). 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.  

Hlasovanie o Podmienkach prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe 

Environmentálny manažment 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 7/20/2019:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. 

stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom 

programe Environmentálny manažment. 

 

K bodu 8) 

Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. O. Roháčiková, PhD. predložila  AS FEŠRR návrh na 

rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových taríf od 1.9.2019 – dodatok č. 5 ., 

o ktorom podrobne informovala (Príloha 6). 

Dekanka informovala AS FEŠRR, že Dodatkom č.5  k zmluve č.0134/2019 zo dňa 28.2.2019 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2019 

bola SPU v Nitre poskytnutá neúčelová dotácia. Neúčelová dotácia na pokrytie úpravy stupníc 

platových taríf bola pridelená na 4 mesiace, t. z. do konca roka 2019. Dodatkom č. 5 bola 

FEŠRR pridelená celková dotácia vo výške 4 909 €. 

Ďaľšie informácie ohľadne predloženého predmetného návrhu podrobne predniesla  Ing. 

Georgetta Palšová, tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre. 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 8/20/2019:  

AS FEŠRR súhlasí s návrhom rozdelenia neúčelovej dotácie – dodatok č. 5 v celkovej 

hodnote vo výške 4 909 € nasledovne: 1 909 € na úpravu stupníc platových taríf pre učiteľov 

(EK 610) a 3 000 € na motivačný príspevok za publikačnú činnosť v roku 2019 (EK 614). 
 

K bodu 9)  

Predsedníčka AS FEŠRR vyzvala členov AS FEŠRR k verejnej voľbe člena Legislatívnej 

komisie a Ekonomickej komisie zriadenej pri AS FEŠRR. Do Legislatívnej komisie AS FEŠRR 

bola zo študentskej časti AS FEŠRR  navrhnutá Ing. Ivana Lichnerová, študentka II. ročníka 

doktorandského štúdia na FEŠRR. Do Ekonomickej komisie AS FEŠRR bola zo študentskej 

časti AS FEŠRR navrhnutá Bc. Alexandra Bartová, študentka inžinierskeho štúdia v študijnom 

programe Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie.  

 

Výsledok verejnej voľby do Legislatívnej komisie AS FEŠRR, navrhnutá Ing. Ivana 

Lichnerová : 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 



zdržali sa hlasovania: 0 

 

Výsledok verejnej voľby Ekonomickej  komisie AS FEŠRR, navrhnutá Bc. Alexandra Bartová: 

počet hlasov za: 10     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 9/20/2019:  

AS FEŠRR verejnou voľbou zvolil Ing. Ivanu Lichnerovú za členku Legislatívnej komisie 

AS FEŠRR a Bc. Alexandru Bartovú za členku Ekonomickej komisie AS FEŠRR, ako 

zástupcov študentskej časti AS FEŠRR v týchto uvedených komisiách. 

 

K bodu 10) 

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR pripomenula všetkým prítomným na zasadnutí AS 

FEŠRR Návrh akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,  

ako dokument, ktorý je určený na verejné pripomienkovanie. Pripomenula, že Návrh 

akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  bol zaslaný 

členom AS FEŠRR a vedúcim všetkých pracovísk na FEŠRR, ako členom akademickej obce 

fakulty.  Zdôraznila, že ku tomuto materiálu je možné zasielať pripomienky na jej emailovú 

adresu, najneskôr do 20. novembra 2019, do 12.00 hodiny. Návrh akreditačných štandardov 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bude predmetom najbližšieho rokovania 

RVŠ SR, ktoré sa uskutoční v decembri 2019. 

Na záver zasadnutia sa predsedníčka AS FEŠRR poďakovala členom AS FEŠRR a aj  hosťom 

za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS FEŠRR. 

 

  

V Nitre, dňa 14. novembra 2019 

 

 

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR      

v. r. 

 

Ing. Valéria Magáthová, 

tajomníčka AS FEŠRR       

v. r. 

      

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.,      

overovateľka zápisnice 

v. r. 

 

 

Ing. Norbert Floriš,      

overovateľ zápisnice 

v. r. 

 

 

 

Prílohy: 



Príloha 1: Prezenčná listina zo  zasadnutia Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre konaného 

dňa 14. novembra 2019 

 

Príloha 2: Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana 

FEŠRR na funkčné obdobie r. 2020 až 2024 

 

Príloha 3: Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021 

 

Príloha 4: Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka 

 

Príloha 5: Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Environmentálny manažment 

 

Príloha 6: Rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových taríf od 1.9.2019 – 

dodatok č. 5 

 

 


