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Zápisnica 5/2020 

z elektronického hlasovania per rollam Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AS 

FEŠRR ) zo dňa 03.04.2020 

 

Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., požiadala členov AS FEŠRR 

o hlasovanie spôsobom per rollam.  

Hlasovanie sa týkalo Podmienok prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia na 

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

schválených dňa 18. septembra 2019 na zasadnutí AS FEŠRR, týkalo sa Podmienok 

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

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021, schválených dňa 14. 

novembra 2019 na zasadnutí AS FEŠRR a týkalo sa Podmienok prijatia uchádzačov o štúdium 

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

programe Integrovaný rozvoj vidieka, schválených dňa 14. novembra 2019 na zasadnutí AS 

FEŠRR (ďalej Podmienky prijatia).  

Hlasovanie sa týkalo mimoriadnej situácie, vzniknutej v súvislosti s nákazou, spôsobenou 

coronavírusom v SR, čo viedlo k vydaniu preventívnych opatrení, majúcich dopad aj na vyššie 

uvedené Podmienky prijatia.  

Dekanka FEŠRR, doc. O. Roháčiková, PhD., opätovne predložila uvedené Podmienky prijatia, 

nakoľko si vyžiadali niektoré úpravy, spôsobené šírením koronavírusu a ochorením COVID-

19. Predkladané Podmienky prijatia boli členom AS FEŠRR zaslané elektronickou poštou 

(Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3). 

 

Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., dala z dôvodov vyššie 

uvedených hlasovať menovite všetkým jednotlivým členom AS FEŠRR SPU v Nitre 

hlasovaním per rollam  o návrhoch  predkladaných uznesení PR 05/2020 zo dňa 03.04.2020, 

uznesenia PR 06/2020 zo dňa 03.04.2020 a uznesenia PR 07/2020 zo dňa 03.04.2020: 

AS FEŠRR schvaľuje upravené podmienky prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia na 

FEŠRR 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 I. stupni vzdelávania, pričom sa zachová celkový 

počet prijatých študentov schválený AS FEŠRR. 

AS FEŠRR schvaľuje upravené podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na 

FEŠRR 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. 

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

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

Integrovaný rozvoj vidieka. 

Hlasovacie lístky boli členom AS FEŠRR zaslané prílohou emailovej pošty dňa 01. apríla 2020 

o 09:44 hodine, kedy bolo hlasovanie per rollam spustené.  

V zmysle požiadaviek, ktoré boli členom AS FEŠRR taktiež zaslané emailovou poštou, bolo 

hlasovanie per rollam dňa  3. apríla 2020 o 12.00 hodine predsedníčkou AS FEŠRR ukončené. 

Následne predsedníčka AS FEŠRR spočítala stanoviská hlasujúcich členov AS FEŠRR, 
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vyjadrené hlasovaním v hlasovacích lístkoch  a skonštatovala, že hlasovania sa zúčastnilo 12 

členov AS FEŠRR  z celkového počtu 12  členov AS FEŠRR. Hlasovanie bolo právoplatné. 

 

Hlasovanie per rollam : 

Počet odoslaných  hlasovacích lístkov: 12 (Príloha 4) 

Hlasujúci :    JUDr. Jana Ďurkovičová,  PhD.,  Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., doc. JUDr.  

Lucia  Palšová, PhD.,  Ing. Zuzana Bohátová, PhD., Ing. Monika Bumbalová, 

PhD., Ing. Norbert Floriš, Ing. Marián  Kováčik, PhD., Ing. Valéria  Magáthová, 

Ing. Ivana Lichnerová, Bc. Barbora Klučková, Daniela Valachová a Bc. 

Alexandra Bartová 

Výsledky hlasovania: 

Za:                   12 členov AS FEŠRR 

Proti:                 0 členov AS FEŠRR 

Nehlasovali:      0 členov AS FEŠRR   

 

Elektronickým hlasovaním per rollam boli členmi AS FEŠRR prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie PR 05/2020 zo dňa 03.04.2020 

AS FEŠRR schvaľuje upravené podmienky prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia na 

FEŠRR 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 I. stupni vzdelávania, pričom sa zachová 

celkový počet prijatých študentov schválený AS FEŠRR. 

Uznesenie PR 06/2020 zo dňa 03.04.2020 

AS FEŠRR schvaľuje upravené podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na 

FEŠRR 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. 

Uznesenie PR 07/2020 zo dňa 03.04.2020 

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

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

Integrovaný rozvoj vidieka. 

 

Platnosť hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom  v tejto zápisnici predsedníčka 

AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD. 

 

 

 

V Nitre, 3. apríl  2020                                                                     JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.,      

                                                                                       Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre 

                                                                                                                                         v. r. 
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Príloha 1 : Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte 

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

(úpravy vyžiadané šírením koronavírusu COVID-19) 
 

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

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

(úpravy vyžiadané šírením koronavírusu COVID-19) 
 

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

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

(úpravy vyžiadané šírením koronavírusu COVID-19) 

 

Príloha 4 : Hlasovanie AS FEŠRR SPU v Nitre spôsobom per rollam spustené dňa 01.04.2020 

a ukončené dňa 03.04.2020 o 12.00 hod. (zaslané 12 hlasujúcimi členmi AS FEŠRR)  

 

 


