
DODATOK č. 1 

k Organizačnému poriadku Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja  

SPU v Nitre 
 

Akademický senát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja (ďalej len „AS FEŠRR“) schválil 

dňa  17. 6. 2021 tento Dodatok č. 1, ktorým sa Organizačný poriadok Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len Organizačný 

poriadok FEŠRR SPU alebo FEŠRR) platný od 18.6.2019 a účinný od  19.6.2019  mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Prvej časti  Článku 1 Úvodné ustanovenie sa dopĺňa odsek (4) tohto znenia: 

(4) V celom OP sa pojem „katedra“ a „centrá“ nahrádzajú pojmami „ústav“  a „centrum“ v príslušnom 

gramatickom tvare. 

 

1. V Článku 3 Organizačná štruktúra súčastí FEŠRR sa odseky (4) a (5) vypúšťajú a nahrádzajú 

novým znením.  Znenie Článku 3 ods. (4) a (5) je nasledovné: 

(4) „Ústavy:  

a) Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka (ÚRaRV),  

b) Ústav európskych politík a  verejnej správy (ÚEPaVS),  

c) Ústav práva (ÚPr),  

d) Ústav environmentálneho manažmentu (ÚEM)“.    

(5) „Centrum: 
Centrum medzinárodných programov (CMP).“ 

 

2. V Článku 4 Úlohy a poslanie súčastí FEŠRR sa odsek (5) vypúšťa a nahrádza novým znením. 

Znenie Článku 4 ods. (5) je nasledovné: 

(5)“ Centrum ako súčasť fakulty napomáha vzdelávaniu a výskumu prípravou a realizáciou 

medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov riešených na fakulte, resp. na univerzite,  ak je 

do projektu zapojená fakulta. Centrum sa podieľa na príprave a realizácii medzinárodných 

a domácich vzdelávacích a vedeckých podujatí organizovaných fakultou.“ 

 

(2) Dodatok č. 1 tvorí súčasť Organizačného poriadku FEŠRR SPU v Nitre. 

(3) Dodatok č. 1 k Organizačného poriadku Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol schválený Akademickým senátom FEŠRR 

SPU dňa 17. júna 2021. 

(4) Tento organizačný poriadok v znení Dodatku č.1 nadobúda platnosť dňom schválenia v 
Akademickom senáte FEŠRR. Účinnosť nadobúda dňom 1.9.2021  

 

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.    doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

predsedníčka AS FEŠRR SPU     dekanka FEŠRR SPU 

 


