
Zápisnica 15/2018 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 14. novembra 2018 

 

 

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

PhD., Ing. N. Floriš, Ing. M. Kováčik, PhD., Ing. V. Magáthová,  Bc. M.Banič, 

Ing. I. Lichnerová 

 

Neprítomní. a ospravedlnení: Ing. Z. Bohátová, PhD. a Ing. M. Bumbalová, PhD.,  obe 

ospravedlnené z rodinných dôvodov, Bc. E. Ďuranová a Bc. M. Gašparíková, obe 

ospravedlnené z dôvodu absolvovania exkurzie v rámci výučby 

 

Hostia: prof. Ing. P. Schwarcz, PhD., prodekan FEŠRR SPU v Nitre pre vedeckovýskumnú 

činnosť a výchovu doktorandov, Ing. Ž. Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR SPU v Nitre pre 

výchovu a vzdelávanie, Ing. G. Palšová, tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre  

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

4) Zloženie sľubu novozvolených členov AS FEŠRR v študentskej časti, Bc. M. Baniča a Ing. 

I. Lichnerovej 

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

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020 

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

štúdium) v akademickom roku  2019/2020 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka 

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

štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Environmentálny 

manažment 

8) Žiadosť o  vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať študijný program Integrovaný 

rozvoj vidieka v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v dennej 

a externej forme na III. stupni štúdia - reakreditácia 

9) Rôzne 

 

K bodu 1)  

Zasadnutie akademického senátu viedla predsedníčka Akademického senátu FEŠRR, JUDr. 

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

hostí.  Z celkového počtu 12 členov AS FEŠRR bolo prítomných 8 členov. AS FEŠRR bol 

v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR uznášaniaschopný.  

Predsedníčka Akademického senátu oboznámila jeho členov s programom zasadnutia a v 

zmysle  Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo  pozmeňujúce 

návrhy k predloženému programu.  

Na vyzvanie predsedníčky AS FEŠRR k predloženiu doplňujúcich alebo pozmeňujúcich 

návrhov reagoval prodekan FEŠRR pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov, 

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., ktorý navrhol bod 6) Podmienky prijatia uchádzačov 

o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku  2019/2020 

v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a bod 7) Podmienky prijatia uchádzačov 

o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku  2019/2020 



v študijnom programe Environmentálny manažment prerokovávať v rámci jedného bodu 

s osobitným uznesením pre každý z 2 vyššie uvedených študijných programov. Následne dala 

predsedníčka AS FEŠRR v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR o návrhu a predloženom 

programe zasadnutia AS FEŠRR hlasovať. 

 

Hlasovanie o upravenom programe zasadnutia: 

počet hlasov za:  8 

počet hlasov proti:  0 

zdržali sa hlasovania:  0 

 

 Uznesenie 1/15/2018:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia AS FEŠRR. Zasadnutie AS 

FEŠRR sa bude riadiť nasledovným programom:  

 

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

4) Zloženie sľubu novozvolených členov AS FEŠRR v študentskej časti, Bc. M. Baniča 

a Ing. I. Lichnerovej 

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

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020 

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

štúdium) v akademickom roku  2019/2020 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka a Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku  2019/2020 v študijnom programe 

Environmentálny manažment 

7) Žiadosť o  vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať študijný program Integrovaný 

rozvoj vidieka v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v dennej 

a externej forme na III. stupni štúdia - reakreditácia 

8) Rôzne 

 

 

K bodu 2) 

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na 

overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  doc. JUDr. Lucia Palšová, 

PhD.  a Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:  

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.   Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 

počet hlasov za:  8    počet hlasov za:  8 

počet hlasov proti:  0     počet hlasov proti:  0  

zdržali sa hlasovania: 0     zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 2/15/2018:  

AS FEŠRR schvaľuje doc. JUDr. Luciu Palšovú, PhD.   a Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD. 

za overovateľky zápisnice.  

 

K bodu 3) 

Predsedníčka AS FEŠRR skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 15. októbra 2018 boli splnené. 



K bodu 4) 
Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR predstavila akademickému senátu nových členov 

študentskej časti Akademického senátu FEŠRR a to Bc. Mareka Baniča a Ing. Ivanu 

Lichnerovú, ktorí boli zvolení v doplňujúcich voľbách, ktoré sa konali dňa 10. októbra 2018, 

do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR. Bc. Marek Banič je  študentom 1. ročníka 

I –RRP, inžinierskeho typu štúdia, na dennej prezenčnej forme, v študijnom programe 

Regionálny rozvoj a politiky EÚ a Ing. Ivana Lichnerová je študentkou 1. ročníka D-IRV, 

doktorandského typu štúdia, na dennej prezenčnej forme, v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka. Noví členovia AS FEŠRR zložili a vlastnoručne podpísali pred AS FEŠRR 

slávnostný sľub člena AS FEŠRR SPU v Nitre, boli oboznámení so zákonnou 

úpravou postavenia a pôsobnosti akademického senátu fakulty a bol im odovzdaný Rokovací 

poriadok AS FEŠRR, ako vnútorný predpis FEŠRR,  ktorým sa riadia zasadnutia AS FEŠRR. 

 

K bodu 5) 

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

Podmienky prijímacieho  konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte európskych 

štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický  rok 2019/2020, ktoré podrobne 

predniesla a zdôvodnila Ing. Žaneta Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR pre výchovu 

a vzdelávanie. (Príloha č. 2) 

V diskusii vystúpili: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Ing. Žaneta Pauková, PhD., Ing. Ľ. 

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 2019/2020: 

počet hlasov za: 8     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

  

Uznesenie 3/15/2018:  

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 2019/2020. 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. Oľga Roháčiková, PhD. predložila  AS FEŠRR 

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

v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka 

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

v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Environmentálny manažment. (Príloha 

č. 3 a Príloha č. 4) 

Úvodné slovo predniesol a predložené Podmienky prijatia na uvedené študijné programy na 

doktorandskom štúdiu zdôvodnil prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., prodekan FEŠRR pre 

vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov. 

V diskusii vystúpili: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. a Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 

 



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

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka: 

počet hlasov za: 8     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

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

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe 

Environmentálny manažment: 

počet hlasov za: 8     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

  

Uznesenie 4/15/2018  

AS FEŠRR  schvaľuje  Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka. 

   

Uznesenie 5/15/2018  

AS FEŠRR  schvaľuje  Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe  

Environmentálny manažment.  

 

K bodu 6) 

Dekanka FEŠRR,  doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. predložila AS FEŠRR Žiadosťo vyjadrenie 

o spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať študijný program Integrovaný rozvoj vidieka  v študijnom 

odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v dennej a externej forme na III. stupni štúdia 

– reakreditácia. (Príloha č. 5)  

Predložený materiál podrobne zdôvodnil prodekan FEŠRR pre vedeckovýskumnú činnosť 

a výchovu doktorandov prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 

  

Hlasovanie o Žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať študijný program 

Integrovaný rozvoj vidieka v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 

v dennej a externej forme na III. stupni štúdia – reakreditácia. 

počet hlasov za: 8     

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 6/15/2018 

AS FEŠRR s kladným stanoviskom prerokoval Žiadosť  o vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR 

uskutočňovať študijný program Integrovaný rozvoj vidieka  v študijnom odbore 3.3.5 Verejná 

správa a regionálny rozvoj v dennej a externej forme na III. stupni štúdia – reakreditácia. 

Prerokovanie sa uskutočnilo v súlade s ustanovením § 27 ods. 1, písm. n) z. č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s bodom 32. Čl.  I., z . č. 270/2018 Z. z., účinným 1. novembrom 2018. 

 

K bodu 7) 

V rôznom predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., informovala členov AS 

FEŠRR a zúčastnených hostí o Spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl k vládnemu 



návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019 a o Spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých 

škôl k finančným prostriedkom na účely rekonštrukcií internátov na rok 2019 v rozpočte pre 

rezort školstva. Obidva dokumenty boli predstaviteľmi reprezentácií vysokého školstva 

v Slovenskej republike podpísané dňa 13. novembra 2018. Ďalej predsedníčka senátu 

informovala AS FEŠRR o vybraných zmenách zákona o vysokých školách, uskutočnených 

poslednou novelizáciou a účinných od 1. 11.2018,  ktoré sa dotkli zákonných kompetencií 

akademických senátov fakulty. Na záver zasadnutia predsedníčka AS FEŠRR poďakovala 

členom AS FEŠRR a hosťom zasadnutia Akademického senátu FEŠRR za ich aktívnu účasť 

a ukončila zasadnutie. 

 

 

V Nitre, 14. november 2018 

 

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR     

v. r. 

 

Ing. Valéria Magáthová, 

tajomníčka AS FEŠRR       

v. r. 

     

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., 

podpredsedníčka AS FEŠRR     . 

overovateľka  zápisnice 

v. r. 

 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., 

podpredsedníčka AS FEŠRR      

overovateľka  zápisnice  

v. r. 

 

 

Prílohy: 

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

konaného dňa 14.11.2018 

 

Príloha č. 2:  Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020 

 

Príloha č. 3: Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské 

štúdium) v akademickom roku  2019/2020 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka  

 

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

štúdium) v akademickom roku  2019/2020 v študijnom programe Environmentálny manažment 

 

Príloha č. 5: Žiadosť o  vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať študijný program 

Integrovaný rozvoj vidieka v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 

v dennej a externej forme na III. stupni štúdia - reakreditácia 

 



 


