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Zápisnica 10/2022 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 17. februára 2022,  

on-line forma zasadnutia AS FEŠRR,  prostredníctvom MS Teams 

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

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

Kováčik, PhD., doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., Ing. Norbert Floriš, PhD., Ing. Valéria 

Magáthová, Bc. Vanesa Hvizdová,  Bc. Natália Modránska, Bc. Tatiana Šoltýsová  

 

Ospravedlnení: Bc. Vladimíra Skladaná, z pracovných dôvodov  

Hostia : doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., Ing. Maroš 

Valach, PhD.  

(podľa prezenčnej listiny, Príloha 1 k originálu zápisnice 10/2022) 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie   

2. Voľba overovateľov  zápisnice   

3. Vyjadrenie AS FEŠRR ku Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých 

škôl zo dňa 09.02.2022. 

K bodu 1) 

Zasadnutie Akademického senátu FEŠRR viedla formou on-line, prostredníctvom MS Teams 

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/prihlásených 11 členov. AS FEŠRR bol v zmysle Rokovacieho 

poriadku AS FEŠRR 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 predloženým bodom programu, ktoré vznesené neboli. Pred hlasovaním 

o predloženom programe zasadnutia AS FEŠRR poukázala predsedníčka AS FEŠRR na to, že 

sa jedná o zvolanie mimoriadneho operatívneho zasadnutia AS FEŠRR, uskutočneného na 

výzvu RVŠ SR a to z dôvodu vážnej spoločenskej situácie, viazanej na pretrvávajúce problémy 

vysokého školstva a predloženie návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) na 

rokovanie do NRSR.  

   

Uznesenie 1/10/2022:  

AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia AS FEŠRR. Zasadnutie AS 

FEŠRR sa bude riadiť nasledovným programom:  

1. Otvorenie   

2. Voľba overovateľov  zápisnice   

3. Vyjadrenie AS FEŠRR ku Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých 

škôl zo dňa 09.02.2022. 

K bodu 2)  
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Predsedníčka  AS FEŠRR požiadala plénum o návrhy na overovateľov zápisnice. Za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.  a prof. JUDr. Lucia 

Palšová, PhD.   

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice: 

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., 

počet hlasov za:                    11 

počet hlasov proti:                      0 

zdržali sa hlasovania:          0 

 

prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD., 

počet hlasov za:                    11 

počet hlasov proti:                     0 

zdržali sa hlasovania:         0 

 

Uznesenie 2/10/2022: 

AS FEŠRR za overovateľov zápisnice schvaľuje doc. Ing. Loretu Schwarczovú, PhD.  a prof. 

JUDr. Luciu Palšovú, PhD. 

 

K bodu 3) 

Predsedníčka AS FEŠRR predstavila Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých 

škôl zo dňa 9. februára 2022 (Príloha 2).  

Uviedla, že RVŠ SR sa nebráni zmenám v oblasti novelizácie zákona, dokonca vníma  pozitívne 

viaceré zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o vysokých školách. RVŠ SR však 

upozorňuje, že ak tento návrh novely zákona bude schválený v takejto predloženej forme a 

podobe, zruší demokratické princípy fungovania nášho vysokého školstva, ustanovené po 

Novembri 1989. Podľa Rady VŠ sa práve vďaka transparentnosti a demokratickým princípom, 

vpracovaným po Novembri 1989 do zákona, podarilo chrániť od r. 1989 vysoké školstvo pred 

neprimeraným politickým vplyvom a vplyvom lobistických skupín, presadzujúcim nie verejné, 

ale svoje vlastné záujmy.  

RVŠ SR ďalej konštatuje, že predložený návrh novely v súčasnej podobe nerieši zásadné 

problémy vysokého školstva. Medzi ne, okrem podfinancovania vysokého školstva patrí  aj to, 

že významná časť našich mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia. RVŠ SR zásadne 

nesúhlasí s plošnými neodôvodnenými tvrdeniami o nekvalite slovenských vysokých škôl a o 

tom, že stav nášho vysokého školstva je dôsledkom samosprávneho systému ich riadenia. 

Predsedníčka AS FEŠRR ďalej oboznámila všetkých zúčastnených s hlavnými úpravami, ktoré 

RVŠ SR žiada v zákone aj naďalej ponechať. V závere uviedla, že vzhľadom na to, že zásadné 

výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona neboli v doterajšom legislatívnom 

procese akceptované, vyzýva RVŠ SR  akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby v 

spolupráci s ich vedeniami, na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 2. 

2022. V diskusii vystúpili: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR,   JUDr. Jana 

Ďurkovičová, PhD., Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., podpredsedníčka AS SPU za 

FEŠRR. Členovia AS FEŠRR a aj vedenie FEŠRR túto Výzvu, adresovanú Radou VŠ SR 

senátom fakúlt a univerzít,  jednomyseľne,  vo verejnom hlasovaní spoločne podporili a na znak 

rázneho protestu, symbolickým prerušením výučby dňa 21. 2. 2022.   

Výsledok verejného hlasovania o vyjadrení AS FEŠRR ku Výzve RVŠ SR akademickým 

senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 09.02.2022: 
počet hlasov za:             11     

počet hlasov proti:               0 

zdržali sa hlasovania:               0 
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Uznesenie 3/10/2022: 

AS FEŠRR SPU v Nitre  v spolupráci s vedením FEŠRR SPU v Nitre vyjadruje podporu 

Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorá bola prijatá na 

plenárnom zasadnutí RVŠ SR, dňa 09. februára 2022. 

Na záver zasadnutia AS FEŠRR poďakovala predsedníčka AS FEŠRR všetkým zúčastneným 

členom AS FEŠRR a všetkým prítomným/pripojeným hosťom za ich online aktívnu účasť. 

 

V Nitre, dňa 17. februára 2022 

 

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.,    

predsedníčka  AS FEŠRR 

v. r. 

 

Ing. Valéria Magáthová,       

tajomníčka AS FEŠRR 

v. r. 

 

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.,    

overovateľka zápisnice 

v. r. 

 

 

prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD.,      

overovateľka zápisnice 

v. r. 

 

 

 

Prílohy: 

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

dňa 17.02.2022, online formou, prostredníctvom MS Teams 

Príloha 2: Výzva RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, zo dňa 09. februára 

2022 
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