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Zápisnica  02/2020 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 30. júna 2020, zasadacia 

miestnosť Rektorátu SPU v Nitre, prízemie  

 

 

Prítomní:  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., doc. Ing. Ľubica 

Rumanovská, PhD., Ing. Monika Bumbalová, PhD., Ing. Marián Kováčik, PhD., Ing. Valéria 

Magáthová, Ing. Maroš Valach, PhD., Bc. Alexandra Bartová, Ing. Ivana Lichnerová, Daniela 

Valachová 

 

Neprítomní ospravedlnení : doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., ospravedlnená z dôvodu 

účasti v štátnicovej komisii na FEM SPU v Nitre a  Bc. Barbora Klučková, ospravedlnená 

z osobných dôvodov 

 

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

Bandlerová, PhD., prodekanka FEŠRR SPU v Nitre pre zahraničné vzťahy,  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 

(podľa prezenčnej listiny, Príloha č.1 k originálu zápisnice 02/2020) 

 

P r o g r a m : 

1) Otvorenie  

2) Voľba overovateľov  zápisnice  

3) Kontrola plnenia uznesení 

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

v Nitre na rok 2020 

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

5) Určenie termínu konania sa Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR 

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

6) Rôzne 

7) Záver 

 

K bodu 1)  

Zasadnutie AS FEŠRR 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 9 členov, tento počet bol 

v priebehu zasadnutia doplnený na 10 členov AS FEŠRR.. V zmysle Rokovacieho poriadku AS 

FEŠRR bol akademický senát fakulty uznášaniaschopný.  

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR oboznámila jeho členov s programom zasadnutia 

a v zmysle  Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo  

pozmeňujúce návrhy k predloženému programu. Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce 

alebo  pozmeňujúce návrhy, predsedníčka AS FEŠRR dala v zmysle Rokovacieho poriadku AS 

FEŠRR o predloženom programe zasadnutia AS FEŠRR hlasovať. 

 

Hlasovanie o  programe zasadnutia: 

počet hlasov za:  9 

počet hlasov proti:  0 
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zdržali sa hlasovania:  0 

 

 Uznesenie 1/02/2020:  

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 

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

v Nitre na rok 2020 

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

5)   Určenie termínu konania sa Vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR    

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

6) Rôzne 

7) Záver 

 

K bodu 2) 

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na 

overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Ing. Maroš Valach, PhD.  

a Bc. Alexandra Bartová. 

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:  

Ing. Maroš Valach     Bc. Alexandra Bartová 

počet hlasov za:  9    počet hlasov za:  9 

počet hlasov proti:  0     počet hlasov proti:  0  

zdržali sa hlasovania: 0     zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 2/02/2020:  

AS FEŠRR schvaľuje  Ing. Maroša Valacha, PhD.   a Bc. Alexandru Bartovú  za 

overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3) 

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR konštatovala, že prijaté uznesenia 

z predchádzajúceho ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 21. mája 

2020 boli splnené. 

 

K bodu 4) 

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

materiál pod názvom : Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja SPU v Nitre na rok 2020. Uviedla, že v súlade so schválením rozdelenia neúčelovej 

dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé súčasti univerzity v Akademickom senáte SPU v 

Nitre dňa 13.5.2020 a  rozdelenia dotácie na pokrytie tarifných platov vysokoškolských 

učiteľov, neučiteľov, vedeckovýskumných zamestnancov a štipendií doktorandov SPU na rok 

2020 bola pre FEŠRR pridelená dotácia, rozpísaná na položky ekonomickej klasifikácie 

charakteru bežných výdavkov v EUR programovej klasifikácie (Príloha 2). 

Predložený návrh zdôvodnila, pričom zdôraznila, že dominantným pre nápočet na financie na 

FEŠRR sú podľa platnej metodiky stále študenti prijímaní a študujúci na FEŠRR a dlhodobý 

strategický výskum. 

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

Monika Bumbalová, PhD. 
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Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za: 10 

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 3/02/2020:  

AS FEŠRR berie na vedomie informáciu o pridelení dotácie na FEŠRR SPU v Nitre 

schválenej Akademickým senátom SPU v Nitre a schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie 

pridelenej FEŠRR takto: EK 610 -  vo výške 796 807 € na čiastočné vykrytie miezd, EK 610  

- vo výške 3 000 € na odmeny za kvalitné publikačné výstupy, EK 630 -  vo výške 60 600 € na 

chod fakulty a jej súčastí a EK 640 –vo výške 53 154 € na štipendiá doktorandov. 

 

K bodu 5) 

Predsedníčka AS FEŠRR , JUDr. J. Ďurkovičová, PhD. predložila členom AS FEŠRR návrh na 

uskutočnenie už vyhlásených volieb do študentskej časti AS FEŠRR. Tieto voľby boli AS 

FEŠRR vyhlásené Uznesením 4/22/2020 na zasadnutí AS FEŠRR, konanom dňa 07.02.2020. 

Vyhlásené voľby do študentskej časti AS FEŠRR sa mali konať 11. marca 2020. Avšak 

z dôvodu uplatnenia celospoločenských a univerzitných opatrení, na zamedzenie šírenia 

coronavírusu a ochorenia COVID-19, nebolo možné doteraz tieto vyhlásené voľby do 

študentskej časti AS FEŠRR uskutočniť. Niekoľkokrát boli z dôvodu šíriacej sa pandémie 

odložené, o čom bola akademická obec FEŠRR informovaná uverejnením viacerých oznámení 

na web stránke FEŠRR. 

 Presný termín konania sa doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS FEŠRR bol 

predsedníčkou  AS FEŠRR  navrhnutý  v nadväznosti na vyhlásenie termínu doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS SPU niektorých fakúlt SPU a to na deň 7. október 2020 a termín 

opakovaných volieb bol navrhnutý na deň 14.10.2020. Čas a miesto vyhlásených volieb  do 

študentskej časti AS FEŠRR zostávajú nezmenené. Vyhlásené voľby do študentskej časti AS 

FEŠRR sa budú konať v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod., v priestoroch pod Aulou SPU v 

Nitre.  

Predsedníčka AS FEŠRR zdôraznila, že je potrebné Oznámenie o konaní sa vyhlásených volieb 

do študentskej časti AS FEŠRR zverejniť na webovom sídle FEŠRR nielen teraz, v mesiaci júl 

2020, bezprostredne po určení nového termínu volieb, ale aj v mesiaci september 2020, v 

ktorom sa začína výučba v zimnom semestri ak. r. 2020/2021 na všetkých stupňoch štúdia na 

FEŠRR a študenti by mali byť aktuálne prítomní. Predsedníčka AS FEŠRR informovala 

zasadnutie AS FEŠRR o prípadných zmenách v zložení FŠVK, ktoré nastanú u niektorých 

členov FŠVK z dôvodu ukončenia štúdia na 3. stupni štúdia na FEŠRR.  

 

Výsledok verejného hlasovania:  

počet hlasov za:  10  

počet hlasov proti:  0  

zdržali sa hlasovania: 0  

 

Uznesenie 4/02/2020: 

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje určenie navrhnutého   termínu konania sa vyhlásených 

volieb do študentskej časti AS FEŠRR a to deň 7. október 2020 a určenie termínu 

opakovaných volieb a to deň 14. október 2020. Voľby do AS FEŠRR v Nitre za študentskú 

časť sa budú konať v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. v priestoroch pod Aulou SPU v Nitre. 
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K bodu 6) a k bodu 7) 

Na záver zasadnutia AS FEŠRR  poďakovala  predsedníčka  AS FEŠRR  členom AS FEŠRR a 

hosťom zasadnutia za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS FEŠRR. 

 

V Nitre, dňa 30. júna 2020 

  

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR      

v. r. 

 

Ing. Valéria Magáthová, 

tajomníčka AS FEŠRR      

v. r. 

     

Ing. Maroš Valach, PhD.,      

overovateľ  zápisnice 

v. r.   

 

Bc. Alexandra Bartová, 

overovateľka zápisnice 

v. r.      

 

 

      

Prílohy: 

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

dňa 30. júna 2020 

Príloha 2:  Návrh na rozdelenie dotácie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 

v Nitre na rok 2020 

 

 

 

 

 


