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Zápisnica 17/2019 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 29. apríla 2019 

 

 

 

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

PhD.,  Ing. Z. Bohátová, PhD.,  Ing. N. Floriš, Ing. M. Kováčik, PhD., Bc. E. 

Ďuranová, Bc. M. Gašparíková, Ing. I. Lichnerová, Ing. V. Magáthová 

 

Neprítomní a ospravedlnení: Ing. M. Bumbalová, PhD.,  ospravedlnená z rodinných dôvodov,  

Bc. M. Banič, ospravedlnený z osobných dôvodov 

  

Hostia: doc. Ing. O. Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR, prof. Ing. P. Schwarcz, PhD, prodekan 

FEŠRR pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof. JUDr. A. Bandlerová, 

PhD., prodekanka FEŠRR pre zahraničné vzťahy, Ing. Ž. Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR 

pre výchovu a vzdelávanie, Ing. G. Palšová, tajomníčka FEŠRR   

(Podľa prezenčnej listiny, viď. Príloha č.1 k originálu zápisnice  17/2019) 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Voľba skrutátorov tajného hlasovania  

4) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

5) Tajná voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR 

6) Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

na rok 2019 

7) Systemizácia pracovných miest Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v 

Nitre 

8) Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

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 10 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 predloženým bodom programu.   

Hlasovanie o  programe zasadnutia: 

počet hlasov za:  10  

počet hlasov proti:  0 

zdržali sa hlasovania:  0 
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 Uznesenie 1/17/2019:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia AS FEŠRR. Zasadnutie AS 

FEŠRR sa bude riadiť nasledovným programom:  

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov  zápisnice 

3) Voľba skrutátorov tajného hlasovania  

4) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

5) Tajná voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR 

6) Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 

v Nitre na rok 2019 

7) Systemizácia pracovných miest Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v 

Nitre 

8) Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

9) Rôzne 

 

K bodu 2) 

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na 

overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Ing. Ľubica Rumanovská, 

PhD.  a Ing. Ivana Lichnerová. 

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice: 

  

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.   Ing. Ivana Lichnerová 

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 2/17/2019:  

AS FEŠRR schvaľuje Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD.   a Ing. Ivanu Lichnerovú za 

overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3)  

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala v zmysle čl. 16 Rokovacieho poriadku  Akademického 

senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre členov Akademického 

senátu FEŠRR o návrhy na skrutátorov tajného hlasovania k bodu 5) zápisnice. Za skrutátorov 

tajného hlasovania  boli navrhnutí doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. a Bc. Eva Ďuranová. 

 

Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch tajného hlasovania:  

 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.   Bc. Eva Ďuranová 

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 3/17/2019:  

AS FEŠRR schvaľuje doc. Ing. Luciu Palšovú, PhD.   a Bc. Evu Ďuranovú  za skrutátorov 

tajného hlasovania o voľbe zástupcu FEŠRR SPU v Nitre do Rady vysokých škôl SR. 
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K bodu 4) 

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR konštatovala, že všetky prijaté uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 14. marca 2019 boli 

splnené. 

 

K bodu 5) 

Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., informovala členov AS FEŠRR o tom, 

že dňa 31. mája 2019 končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, (ďalej 

RVŠ SR)  ktorá je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl a orgánom reprezentácie 

vysokých škôl podľa § 107 ods. 1 písm. a) z. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon o vysokých školách).  

Ďalej predsedníčka senátu informovala, že v predchádzajúcich dňoch obdržali od predsedu 

RVŠ SR predsedovia AS fakúlt vysokých škôl v SR výzvu na voľbu nových zástupcov do RVŠ 

SR. Voľbu zástupcu fakulty je potrebné uskutočniť podľa zákona o vysokých školách a podľa 

Rokovacieho poriadku RVŠ SR. Predsedníčka AS FEŠRR následne, v zmysle vyššie 

uvedeného, požiadala členov AS FEŠRR o návrhy na zástupcu FEŠRR SPU v Nitre do RVŠ 

SR. Členmi AS FEŠRR  bola navrhnutá JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., ktorá s návrhom vyjadrila 

súhlas. 

 

Výsledok tajného hlasovania: 

Hlasovanie o navrhnutom zástupcovi FEŠRR, JUDr. Jane Ďurkovičovej, PhD., do RVŠ SR: 

počet hlasov za: 10 

počet hlasov proti:   0 

zdržali sa hlasovania    0 

 

Uznesenie 4/17/2019:  

AS FEŠRR v tajnom  hlasovaní  zvolil  JUDr. Janu Ďurkovičovú, PhD., predsedníčku AS 

FEŠRR SPU v Nitre za zástupcu FEŠRR SPU v Nitre do  Rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky na nové funkčné obdobie od 01. 06. 2019 do 31.05.2023. 

 

K bodu 6) 

Akademický senát SPU v Nitre dňa 27.03.2019 schválil rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu 

na jednotlivé súčasti univerzity a rozdelenie neúčelovej dotácie na úpravu stupníc platových 

taríf zamestnancov a doktorandov na rok 2019.  

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

na prerokovanie a schválenie Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na rok 2019, ktorý podrobne zdôvodnila (Príloha 2). Ďaľšie 

informácie ohľadne predloženého predmetného návrhu predniesla  Ing. Georgetta Palšová, 

tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre. 

V diskusii vystúpili: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., Ing. 

Georgetta Palšová. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za: 10 

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 5/17/2019:  

AS FEŠRR schvaľuje rozdelenie dotácie na rok 2019 celkove vo výške 821 241 € nasledovne: 

bežné výdavky EK 610 – mzdy vo výške 770 363 €, bežné výdavky EK 630 – výdavky na chod 
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katedier a CMP vo výške 6 800 €, bežné výdavky EK 630 – grantová agentúra FEŠRR vo 

výške 3 244 €, bežné výdavky EK 640 – zvýšenie doktorandských štipendií vo výške 8 304 €, 

bežné výdavky EK 640 – motivačné štipendiá vo výške 22 530 €, bežné výdavky EK 640 – 

štipendiá vybraných študijných odborov vo výške 10 000 €. 

 

K bodu 7) 

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

prerokovanie a schválenie materiál pod názvom :Návrh systemizácie pracovných miest Fakulty 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (Príloha 3). Podrobne sa vyjadrila 

k štruktúre pracovných miest na fakulte, k navrhovanému počtu pracovných miest na fakulte 

v porovnaní s existujúcim schváleným stavom pracovných miest na fakulte v AS SPU a 

v nadväznosti na objem finančných prostriedkov. V diskusii zdôvodnila podrobnú systemizáciu 

pracovných miest FEŠRR v nadväznosti na prijaté racionalizačné opatrenia, novú organizačnú 

štruktúru fakulty podľa katedier a ďalších pracovísk fakulty. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za: 10 

počet hlasov proti:  0 

zdržali sa hlasovania:  0 

 

Uznesenie 6/17/2019 

Akademický senát FEŠRR schvaľuje predložený Návrh systemizácie pracovných miest 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v nasledovných počtoch: 

vysokoškolskí učitelia v počte 41, z toho 6 profesorov, 11 docentov, 24 odborných asistentov, 

1 výskumný zamestnanec a 25  neučiteľských zamestnancov. Počet pracovných miest na 

FEŠRR  podľa predloženej a schválenej Systemizácie pracovných miest FEŠRR je spolu 67 

pracovných miest.  

V AS FEŠRR schválený Návrh systemizácie pracovných miest Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre schvaľuje po predložení rektorkou SPU v Nitre AS SPU 

v Nitre v zmysle Článku 6 Štatútu SPU v Nitre. 

 

 

K bodu 8) 

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

na schválenie Dodatku č. 3 k Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý predniesla a podrobne zdôvodnila. 

Zdôraznila, že keď fakulta vznikala, mala mať multidisciplinárny charakter, bola tu snaha 

rozvíjať sa v tomto smere. V súčasnosti sa fakulta vyhraňuje do priestorovej ekonomiky, 

dôsledkom je aj potreba prijatia racionalizačných opatrení vo vzťahu k enviromentálnej vetve 

a systemizácií pracovných miest.    

Dodatok č. 3 tvorí súčasť Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Príloha 4). 

 

Výsledok hlasovania:  

počet hlasov za: 10 

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie 7/17/2019:  

AS FEŠRR schválil Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

  

Účinky schválenia Dodatku č. 3 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre Akademickým senátom 

FEŠRR sa viažu k podaniu návrhu rektorky SPU v Nitre na zmenu názvu fakulty FEŠRR ( 

podľa § 9 ods. 1, písm. a) z. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a vo vzťahu k AS SPU v Nitre nastávajú 

okamihom schválenia tohto návrhu rektorky v AS SPU v Nitre. 

 

K bodu 9) 

Na záver zasadnutia sa predsedníčka AS FEŠRR srdečne poďakovala členkám študentskej časti 

AS FEŠRR, Bc. Eve Ďuranovej a Bc. Martine Gašparíkovej za ich aktívne členstvo v AS 

FEŠRR, za ich svedomite vykonanú prácu počas ich členstva v senáte a najmä za snaživú, 

aktívnu a kvalitnú prácu, ktorú vykonali pri dôslednej a svedomitej príprave a realizácií 

všetkých uskutočnených volieb do študentskej časti AS FEŠRR a do študentskej časti AS SPU 

za FEŠRR. Menovaným členkám AS FEŠRR zaželala menom AS FEŠRR úspešné ukončenie 

štúdia na FEŠRR a veľa úspechov v pracovnom a v osobnom živote. 

Predsedníčka AS FEŠRR sa ďalej poďakovala členom AS FEŠRR a hosťom za ich aktívnu 

účasť a ukončila zasadnutie AS FEŠRR.  

 

 

V Nitre,  29.04. 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. Ivana Lichnerová,       

overovateľka zápisnice 

v. r.   

 

 

 

Prílohy: 

 

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

dňa 29. apríla 2019 
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Príloha 2:  Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 

v Nitre na rok 2019 

 

Príloha 3: Návrh systemizácie pracovných miest Fakulty európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja SPU v Nitre 

 

Príloha 4: Dodatok č. 3 k Štatútu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

 

 

 

 


