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Zápisnica  05/2021 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 5. mája 2021, 

 on-line forma zasadnutia AS FEŠRR,  prostredníctvom MS Teams 

 

 

 

Prítomní/pripojení online:  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., 

Dr. habil.  Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., Ing. Monika Bumbalová, PhD., Ing. Marián 

Kováčik, PhD., Ing. Valéria Magáthová, doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., Ing. Ivana 

Lichnerová, Bc. Barbora Klučková,  Bc. Alexandra Bartová,  Daniela Valachová 

 

Ospravedlnený, nepripojený online :  Ing. Maroš Valach, PhD., z pracovných 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 FEŠRR SPU v Nitre pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu 

doktorandov, Ing. Georgetta Palšová, tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre 

(podľa prezenčnej listiny, Príloha 1 k originálu zápisnice 05/2020) 

 

Program : 

1. Otvorenie  

2. Voľba overovateľov  zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR 

4. Návrh zmeny Zásad volieb do Akademického senátu FEŠRR 

predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR 

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

štúdium) v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

6. Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 – dodatok č. 7 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

7. Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

8. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

9. Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR 

predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 1)  

Zasadnutie Akademického senátu FEŠRR viedla on-line formou, prostredníctvom aplikácie 

MS Teams predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., ktorá zasadnutie otvorila, 

privítala on-line pripojených členov AS FEŠRR a on-line zúčastnených hostí. Z celkového 

počtu 12 členov AS FEŠRR bolo prítomných/prihlásených  11 členov. AS FEŠRR bol v zmysle 

Rokovacieho poriadku AS FEŠRR uznášaniaschopný. V priebehu zasadnutia AS FEŠRR klesol 

počet zúčastnených členov na zasadnutí AS FEŠRR na 8 členov AS FEŠRR.  

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR oboznámila jeho členov s programom zasadnutia 

a v zmysle  Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo  
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pozmeňujúce návrhy k predloženému programu zasadnutia.  Predsedníčka AS FEŠRR navrhla 

grafickú úpravu znenia bodu 4. a bodu 9. predloženého programu. Ďaľšie pozmeňovacie, ani 

doplňujúce návrhy neboli vznesené a predsedníčka AS FEŠRR dala následne o upravenom 

programe zasadnutia AS FEŠRR hlasovať. 

Hlasovanie o  programe zasadnutia: 

počet hlasov za:  11 

počet hlasov proti:    0 

zdržali sa hlasovania:    0 

 

 Uznesenie 1/05/2021:  

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. Návrh Zásad volieb do Akademického senátu FEŠRR 

predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR 

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

štúdium) v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný rozvoj 

vidieka 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

6. Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 – dodatok č. 7 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

7. Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

8. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka fakulty 

9. Voľby do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR 

predkladá: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., predsedníčka AS FEŠRR 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 2) 

Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na 

overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Dr. habil. Ing. Ľubica 

Rumanovská, PhD.   a Ing. Marián Kováčik, PhD. 

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:  

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.  Ing. Marián Kováčik, PhD. 

počet hlasov za:  11    počet hlasov za:  11 

počet hlasov proti:    0     počet hlasov proti:    0  

zdržali sa hlasovania:   0     zdržali sa hlasovania:   0 

 

Uznesenie 2/05/2021:  

AS FEŠRR schvaľuje  Dr. habil. Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD.   a Ing. Mariána Kováčika, 

PhD.  za overovateľov zápisnice.  
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K bodu 3) 

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR konštatovala, že všetky prijaté uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 16. októbra 2020 boli 

splnené. 

 

K bodu 4) 

Predsedníčka AS FEŠRR predložila návrh nových Zásad volieb do Akademického senátu 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktoré podrobne zdôvodnila. 

Vyzdvihla a zdôraznila potrebu prijatia nových Zásad volieb do AS FEŠRR, (ďalej „Zásady“)  

ktoré budú reflektovať na aktuálnu situáciu v štáte a spoločnosti. Poukázala na posledné 

legislatívne zmeny, uskutočnené novelizáciami zákona o vysokých školách, ktoré nadobudli 

účinnosť v pandemickom období a   ktoré okrem iného priniesli aj  možnosť zmien v činnosti 

a spôsobe práce akademických senátov fakúlt a univerzít a to najmä na prelomovú, novú 

možnosť uskutočnenia tajného hlasovania v činnosti samosprávnych orgánov  elektronickou 

formou. Jednotlivé navrhované úpravy Zásad predsedníčka AS FEŠRR podrobne predniesla 

a vysvetlila. V závere zdôraznila, že predkladané Zásady volieb do AS FEŠRR sú vecne 

zosúladené so Zásadami volieb do AS SPU, pričom platnosť a účinnosť nadobúdajú Zásady 

schválením v AS FEŠRR (Príloha 2).  

Ukončenie rozpravy a rokovania o tomto bode programu a schvaľovanie tohto bodu programu 

bolo posunuté AS FEŠRR z dôvodu časovej núdze predkladateľov a naliehavosti schválenia 

ostatných bodov programu. Hlasovania sa nezúčastnili Ing. Monika Bumbalová, PhD., 

ospravedlnená z pracovných dôvodov, Bc. Barbora Klučková a Bc. Alexandra Bartová, 

ospravedlnené z rodinných dôvodov. 

 

Hlasovanie o návrhu Zásad volieb do AS FEŠRR:  

počet hlasov za:     8      

počet hlasov proti:     0       

zdržali sa hlasovania:    0       

 

Uznesenie 3/05/2021 

AS FEŠRR schvaľuje Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Platnosť a účinnosť nadobúdajú Zásady volieb do 

Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

schválením v AS FEŠRR.  

 

K bodu 5) 

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

materiál pod názvom Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania 

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka , ktoré po prednesení úvodného slova k predloženému materiálu podrobne,  

spolu s prof. Ing. Pavlom Schwarczom, PhD., prodekanom FEŠRR SPU v Nitre pre 

vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov, zdôvodnila (Príloha 3). 

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

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

(doktorandské štúdium) v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka. 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet hlasov za:  11     

počet hlasov proti:    0 

zdržali sa hlasovania:    0 
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Uznesenie 4/05/2021:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. 

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

programe Integrovaný rozvoj vidieka 

 

 

K bodu 6) 

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

schválenie Návrh na rozdelenie neúčelovej dotácie  zo štátneho rozpočtu na rok 2020 – dodatok 

č. 7, ktorý spolu s tajomníčkou FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Georgettou Palšovou podrobne 

zdôvodnila (Príloha 4). Uviedli, že dodatkom č.7 zo dňa 15.12.2020 k zmluve č.0126/2020 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 bola SPU poskytnutá neúčelová dotácia 

na podprogram 077 11 – úprava bežnej dotácie na dofinancovania vzdelávacej činnosti VŠ vo 

výške dotácie  80 197 €.  

V Akademickom senáte SPU v Nitre bolo dňa 17. 2. 2021 schválené rozdelenie tejto neúčelovej 

dotácie vo výške 80 197 € a to podľa podielu jednotlivých fakúlt na vzdelávacej činnosti v roku 

2020. Z tejto sumy bolo FEŠRR  pridelených 5 754 € (predstavuje 7, 18%, ako podiel z dotácie 

na vzdelávanie v roku 2020), celá výška ktorej sa navrhuje na dofinancovanie štipendií 

doktorandov v ekonomickej klasifikácii (EK) 640.  

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

PhD., Ing. Georgetta Palšová. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za:  11 

počet hlasov proti:    0 

zdržali sa hlasovania:    0 

 

Uznesenie 5/05/2020:  

AS FEŠRR schvaľuje použitie  neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 vo výške 

5 754 € na štipendiá doktorandov – EK 640. 

 

 

K bodu 7) 

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

FEŠRR na  schválenie Návrh na rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2021, ktorý spolu s tajomníčkou FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Georgettou Palšovou podrobne 

zdôvodnila (Príloha 5). 

V súlade so schválenou metodikou rozdelenia bežnej neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu 

na rok 2021 bola na jednotlivé súčasti univerzity v AS  SPU v Nitre,  dňa 24.3.2021  pre FEŠRR   

pridelená dotácia, rozpísaná podľa programovej klasifikácie (PK) na položky ekonomickej 

klasifikácie (EK), PK 07711, 0771201  EK 610 - Mzdy a to vo výške 838 437 € a PK 0771201  

EK 630  - Tovary a služby vo výške 3 151 €. 

Pri stanovení výšky výdavkov na mzdy zamestnancov FEŠRR sa vychádzalo z platovej 

inventúry k 1.1.2021, predpokladaného postupu v rámci platových tried a platových stupňov 

v priebehu roka 2021. Celková výška predpokladaných mzdových výdavkov prestavuje sumu 

894 502 €. Na základe uvedeného sa navrhuje celú zostávajúcu časť dotácie, t. j. sumu 805 459  

€, (zníženú o sumu na štipendiá doktorandov a o sumu na odmeny za kvalitné publikačné 

výstupy) ponechať na EK mzdy (838 437 € - 29 978 € - 3 000 €). 

Výdavky na mzdy, nepokryté neúčelovou dotáciou sa budú uhrádzať z nedotačných zdrojov 

fakulty. Zároveň bude nutné prijať niektoré racionalizačné opatrenia. 
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V EK 630 – Tovary a služby sa navrhuje ponechať celú pridelenú dotáciu vo výške 3 151 € na 

EK 630 a rozdeliť ju na chod katedier a CMP (500 €/1 pracovisko) v sume 3 000 € a na chod 

dekanátu v sume 151 €. 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., Ing. Georgetta Palšová. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za:    11 

počet hlasov proti:     0 

zdržali sa hlasovania:     0 

 

Uznesenie 6/05/2021:  

AS FEŠRR berie na vedomie informáciu o výške a spôsobe  rozdelenia dotácie schválenej AS 

SPU v Nitre a schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie pridelenej FEŠRR takto: EK 610 – 

805 459 € na čiastočné vykrytie miezd, EK 610 – 3 000 € na odmeny za kvalitné publikačné 

výstupy, EK 630 – 3 151 € na chod katedier, CMP a Dekanátu, EK 640 – 40 530 € na 

štipendiá doktorandov. 

 

K bodu 8) 

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

na schválenie návrh Rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2021 (Príloha 

6). 

Zdôraznila, že rozpočet príjmov a výdavkov je základným nástrojom finančného riadenia na 

fakulte. Jeho cieľom je analyzovať a predvídať objem finančných zdrojov, ktoré na fakultu 

prichádzajú a optimalizovať finančné zdroje, ktoré z fakulty odchádzajú. Východiskom pri 

tvorbe rozpočtu na strane príjmov sú verejné finančné zdroje, s ktorými FEŠRR v roku 2021 

hospodári (nevyčerpané zostatky dotácie zo ŠR z minulých rokov, dotácia zo štátneho rozpočtu 

za rok 2020, základná dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2021, nevyčerpané zostatky 

vlastných zdrojov z minulých rokov, predpokladané príjmy zo školného a poplatkov, vrátené 

finančné prostriedky poskytnuté fakultou na predfinancovanie projektov z minulých rokov). 

Východiskom  pri tvorbe rozpočtu na strane výdavkov je použitie finančných zdrojov na 

vykrytie zákonných nárokov zamestnancov fakulty, štipendií doktorandov, na zabezpečenie 

chodu fakulty a jej súčastí, ocenenie zamestnancov podľa výkonov (osobné príplatky), ocenenie 

zamestnancov za publikačnú činnosť v roku (odmeny). 

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočtované výdavky sú kryté rozpočtovanými 

príjmami. Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu bude nevyhnutné urobiť niektoré 

racionalizačné a iné opatrenia (zníženie počtu pracovných miest, zvýšenie výkonov tak 

v oblasti tvorivej činnosti, ako aj v celoživotnom vzdelávaní). 

 
Výsledok hlasovania o návrhu Rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2021: 

počet hlasov za:   11 

počet hlasov proti:     0 

zdržali sa hlasovania:     0 

 

 

Uznesenie 7/05/2021:  

AS FEŠRR schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na rok 2021. Výdavky na mzdy vo výške 897 502 € a na 

TaS + transfery vo výške 69 435 €. 

 

 



 

6 

 

K bodu 9) 

Predsedníčka AS FEŠRR informovala členov AS FEŠRR o voľbách do študentskej časti AS 

FEŠRR. Pripomenula, že voľby do študentskej časti AS FEŠRR na nové funkčné obdobie r. 

2020 až 2024 boli  AS FEŠRR  vyhlásené Uznesením 4/22/2020.  

V dôsledku nepredvídanej mimoriadnej situácie, vzniknutej v SR začiatkom marca  r. 2020 

a súvisiacej s nákazou coronavírusom a vzniknutým ochorením Covid-19, boli aj na našej 

univerzite a fakulte prijaté mnohé preventívne opatrenia, vedúce k prerušenie prezenčnej formy 

výučby študentov a k  trávenia času študentov v domácom prostredí, čo trvá až doposiaľ. 

Nakoľko sme boli zasiahnutí prvou a masívnou druhou vlnou pandémie, vyhlásené a dôsledne 

pripravené voľby do študentskej časti boli niekoľkokrát rozhodnutím AS FEŠRR odložené. 

Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu FEŠRR uplynulo v čase od 12. 

marca 2020 do 25. apríla 2020 a technické podmienky v tomto čase neumožňovali na našej 

fakulte zvoliť  tajným hlasovaním nových členov študentskej časti akademického senátu 

FEŠRR. Pôsobnosti člena akademického senátu FEŠRR mohli v zmysle zákona počas trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19, vykonávať aj tie osoby, ktorých funkčné obdobie uplynulo. Na základe 

zákonných ustanovení získala študentská časť AS FEŠRR mandát vykonávať funkciu člena AS 

FEŠRR počas mimoriadnej situácie, až do uskutočnenia vyhlásených a odložených volieb do 

študentskej časti AS FEŠRR. V súčasnosti  už technické podmienky na našej univerzite 

a fakulte umožňujú zvoliť tajným hlasovaním nových členov študentskej časti AS FEŠRR a je 

teda možné pristúpiť k elektronickému priebehu volieb s tajným hlasovaním. Voľby do 

študentskej časti AS FEŠRR s tajným hlasovaním budú prebiehať  elektronicky v UIS v module 

e-voľby. 

  

Výsledok hlasovania o termíne vyhlásených a odložených Volieb do študentskej časti AS 

FEŠRR : 

počet hlasov za:    8 

počet hlasov proti:    0 

zdržali sa hlasovania:    0 

Hlasovania sa nezúčastnili Ing. Monika Bumbalová, PhD., ospravedlnená z pracovných 

dôvodov, Bc. Barbora Klučková a Bc. Alexandra Bartová, ospravedlnené z rodinných 

dôvodov. 

 

Uznesenie 8/05/2021:  

AS FEŠRR schvaľuje termín vyhlásených a odložených Volieb do študentskej časti AS 

FEŠRR na deň 7. jún 2021  a  termín opakovaných volieb na deň 14. jún 2021.  

Vyhlásené voľby do študentskej časti AS FEŠRR, sa budú konať v  uvedené dni online 

formou, v čase od 08.00 hodiny do 23.59 hodiny a budú prebiehať v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) prostredníctvom e-volieb. 

 

K bodu 10) 

Predsedníčka AS FEŠRR dala členom AS FEŠRR opätovne do pozornosti materiál, pod 

názvom Stanovisko Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k predloženým tézam 

pripravovanej novely zákona o vysokých školách (materiál s názvom Ciele legislatívneho 

zámeru novely zákona o vysokých školách) a materiál Pripomienky ŠRVŠ k Cieľom 

legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách (Príloha 7). 

Stanovisko je reakciou RVŠ SR k materiálu MŠVVaŠ SR s názvom Ciele legislatívneho 

zámeru novely zákona o vysokých školách. O tomto materiály boli členovia AS FEŠRR, 

vedenie FEŠRR, pracoviská a centrá FEŠRR informovaní, bol im tento materiál rozoslaný 

a členovia AS FEŠRR ho aj pripomienkovali.  
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RVŠ SR považuje predložený materiál (Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých 

školách) za neaktuálny a nezodpovedajúci doterajším okolnostiam fungovania 

vysokoškolského vzdelávania a samosprávy a zaujíma k nemu odmietavé stanovisko. 

Predseda RVŠ SR vyzval jednotlivých členov RVŠ na diskusiu najmä v študentskej časti 

akademického senátu, k téme aktuálneho diania okolo novely zákona o VŠ a Plánu obnovy 

v segmente 8. Dôvodom je istá rozdielnosť medzi stanoviskami RVŠ a SRK, jasne stojacimi za 

zachovaním samosprávy a posilnením autonómie VŠ, a nie úplne jednoznačným stanoviskom 

ŠRVŠ. Rozdielnosť stanovísk je prekvapivá najmä s ohľadom na to, že väčšina senátov 

vysokých škôl a ich fakúlt sa k týmto otázkam vyjadrila jednomyseľne pripomienkovaním, 

vrátane študentov. Predsedníčka AS FEŠRR v diskusii požiadala prítomné členky študentskej 

časti AS FEŠRR o vyjadrenie sa k zaslaným stanoviskám. 

Neprítomné 2 členky študentskej časti AS FEŠRR pred zdôvodneným odpojením sa zo 

zasadnutia AS FEŠRR potvrdili zaslanie svojich vyjadrení, a to bez zbytočného odkladu. 

Študentská časť AS FEŠRR sa plne stotožnila so  stanoviskom RVŠ, s ktorým sa stotožnila vo 

všetkých bodoch, ktoré sú v priložených materiáloch uvedené. Jedna členka študentskej časti 

AS FEŠRR, Bc. A. Bartová,  žiadne stanovisko nevyjadrila. 

 

K bodu 11) 

Na záver zasadnutia AS FEŠRR poďakovala predsedníčka AS FEŠRR členom Akademického 

senátu FEŠRR a všetkým prítomným hosťom za ich účasť a aktívnu diskusiu. 

 

 

 

V Nitre, dňa 5. mája 2021 

 

 

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR    

v. r. 

 

 

Ing. Valéria Magáthová, 

tajomníčka AS FEŠRR       

v. r. 

      

 

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., 

overovateľka zápisnice 

v. r.      

 

 

 

Ing. Marián Kováčik, PhD., 

overovateľ zápisnice 

v. r.     . 
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Prílohy: 

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

dňa 5. mája 2021 – on-line prostredníctvom MS Teams 

Príloha 2: Návrh Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja 

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

štúdium) v akademickom rok u 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka 

Príloha 4: Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 – dodatok č. 
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Príloha 5: Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 

Príloha 6: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2021 

Príloha 7: Stanovisko Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k predloženým tézam 

pripravovanej novely zákona o vysokých školách (materiál s názvom Ciele legislatívneho 

zámeru novely zákona o vysokých školách) 

                  Pripomienky ŠRVŠ k Cieľom legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých 

školách 

 

 

 


