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Zápisnica  13/2022 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 21. júna 2022, 

on-line forma, prostredníctvom MS Teams 

 

Prítomní/pripojení:  JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Dr. habil.  Ing. Ľubica Rumanovská, 

PhD., Ing. Monika Bumbalová, PhD., Ing. Valéria Magáthová,  doc. Ing. Loreta Schwarczová, 

PhD., Ing. Norbert Floriš, PhD., Bc. Vanesa Hvizdová, Bc. Natália Modránska, Viktória 

Šenkárová 

Ospravedlnení:  doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Ing. Marián Kováčik, PhD., Bc. Vladimíra 

Skladaná, z dôvodov zahraničnej pracovnej cesty, z osobných dôvodov 

Hostia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR, doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD., 

prodekanka FEŠRR pre výchovu a vzdelávanie, Ing. Maroš Valach, PhD., prodekan FEŠRR 

pre rozvoj,  Ing. Georgetta Palšová, tajomníčka FEŠRR 

(podľa prezenčnej listiny, Príloha 1 k originálu zápisnice 13/2022) 

 

P r o g r am : 

1. Otvorenie   

2. Voľba overovateľov  zápisnice   

3. Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR  

4. Výročná správa o hospodárení FEŠRR za rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

5. Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 - dodatky č.9 a č.11  

k dotačnej zmluve 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

6. Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

7. Rozpočet príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2022 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

8. Návrh systemizácie pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

9. Rôzne 

 

K bodu 1)  

Zasadnutie AS 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, on-line pripojených, 9 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 predloženému programu. V zmysle Rokovacieho poriadku neprišlo k 

predloženiu doplňujúcich, ani pozmeňujúcich návrhov a predsedníčka AS FEŠRR dala 

o programe zasadnutia AS FEŠRR hlasovať.   

 

Hlasovanie o  programe zasadnutia: 

počet hlasov za:  9 

počet hlasov proti:  0 

zdržali sa hlasovania:  0 
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 Uznesenie 1/13/2022:  

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. Výročná správa o hospodárení FEŠRR za rok 2021 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

5. Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 - dodatky č.9 a č.11  

k dotačnej zmluve 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

6. Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

7. Rozpočet príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2022 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

8. Návrh systemizácie pracovných miest FEŠRR SPU v Nitre 

predkladá: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

9. Rôzne 

 

 

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 Bc. Natália Modránska. 

 

Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:  

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.  Bc. Natália Modránska 

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 2/13/2022:  

AS FEŠRR schvaľuje  Dr. habil. Ing. Ľubicu Rumanovskú, PhD.   a Bc. Natáliu Modránsku  

za overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3) 

Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR konštatovala, že prijaté uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 13. júna boli splnené. 

 

K bodu 4) 

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

Výročnú správu o hospodárení FEŠRR za rok 2021. Správu podrobne predstavila Ing. 

Georgetta Palšová, tajomníčka FEŠRR, pričom podrobne vyhodnotila návrh opatrení uvedených 

v uvedenej správe za rok 2021. (Príloha 2). 

Vyhodnotenia sa týkali najmä finančných prostriedkov, ktoré boli fakulte pridelené na základe 

dotácie z MŠVVaŠ SR, finančných prostriedkov, ktoré boli získané na základe súťaže z 

domácich a zahraničných grantových schém, finančných prostriedkov, ktoré boli získané z 

výskumných projektov na základe štátnych objednávok a požiadaviek praxe a finančných 

prostriedkov, získaných zo školného a poplatkov spojených so štúdiom. Dekankou FEŠRR bolo 
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konštatované, že je potešujúce, že fakulta poskytuje výskumné služby aj pre potreby tak 

podnikateľského prostredia, ako aj verejnej správy.   

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za:  9     

počet hlasov proti:  0       

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 3/13/2022 

AS FEŠRR schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FEŠRR za rok 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 5) 

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 2021 – dodatky 

č. 9 a č. 11 k dotačnej zmluve, ktorý spolu s tajomníčkou FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Georgettou 

Palšovou podrobne zdôvodnila (Príloha 3). 

V súlade so schválením rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021, 

poskytnutej v rámci dodatkov č. 9 a č. 11 k dotačnej zmluve č. 0108/202, v Akademickom 

senáte SPU v Nitre dňa 28.1.2022 bola FEŠRR poskytnutá dotácia charakteru bežných 

výdavkov v eurách podľa programovej klasifikácie Úprava bežnej dotácie v zmysle ods. 56 

metodiky rozpisu dotácií na rok 2021 na program 0771201, prvok ŠPP I-21-10-00 v sume 5854 

eur a Úprava bežnej dotácie na dofinancovanie vzdelávacej činnosti PK: 07711,  prvok ŠPP 

077118 v sume 2760 eur, pričom sa navrhuje uvedené sumy preklasifikovať z EK 630 na EK 

640. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za:  9     

počet hlasov proti:  0       

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie  4/13/2022 

AS FEŠRR schvaľuje použitie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 vo výške 

5 854 €  a 2 760 € na štipendiá pre doktorandov.  

 

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 2022, ktorý 

spolu s tajomníčkou AS FEŠRR, Ing. G. Palšovou, podrobne zdôvodnila (Príloha 4). 

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

na rok 2022 na jednotlivé súčasti univerzity bola v AS SPU v Nitre dňa 28.4.2022 pre FEŠRR 

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

klasifikácie (EK).  

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

PhD., Ing. Georgetta Palšová. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za: 9 

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 
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Uznesenie 5/13/2022:  

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

schválenej Akademický senátom SPU v Nitre a schvaľuje rozdelenie neúčelovej dotácie 

pridelenej FEŠRR takto: EK 610 – 758 575 € na čiastočné vykrytie miezd, EK 610 – 3 000 € 

na odmeny za kvalitné publikačné výstupy, EK 630 – 950 € na chod dekanátu, EK 630 - 3 000 

€ na chod ústavov (min 300 € na jedno pracovisko s prihliadnutím na počet zamestnacov), 

EK 640 – 69 920 € na štipendiá doktorandov. 

 

K bodu 7) 

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

na prerokovanie a schválenie návrh Rozpočtu príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 

2022. Tento spolu s tajomníčkou AS FEŠRR, podrobne predstavila (Príloha 5). 

Uviedla, 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 2022 hospodári a ktoré vymedzila. Východiskom pri tvorbe rozpočtu na strane 

výdavkov je použitie finančných zdrojov na vykrytie zákonných nárokov zamestnancov fakulty 

(tarifné platy a príplatky za riadenie), štipendií doktorandov, na zabezpečenie chodu fakulty a 

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

za publikačnú činnosť v roku (odmeny).  

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

PhD., Ing. Georgetta Palšová. 

 

Výsledok hlasovania: 

počet hlasov za: 9 

počet hlasov proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 6/13/2022:  

AS FEŠRR schvaľuje Rozpočet príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2022. 

Výdavky na mzdy vo výške 951 500 € a na TaS + transfery vo výške 106 718 €. 

 

K bodu 8) 

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

prerokovanie a schválenie materiál pod názvom: Návrh systemizácie pracovných miest Fakulty 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (Príloha 6).  

Vyjadrila sa k štruktúre pracovných miest na fakulte, k navrhovanému počtu pracovných miest 

na fakulte v porovnaní s existujúcim schváleným stavom pracovných miest, v nadväznosti na 

objem finančných prostriedkov, organizačnú štruktúru fakulty podľa ústavov a ďalších 

pracovísk fakulty.  

 

Výsledok hlasovania:  

počet hlasov za:   9 

počet hlasov proti:   0  

zdržali sa hlasovania:  0  

 

Uznesenie 7/13/2022  

Akademický senát FEŠRR schvaľuje predložený Návrh systemizácie pracovných miest 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v nasledovných počtoch: 
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vysokoškolskí učitelia v počte 38, z toho 7 profesorov, 14 docentov, 17 odborných asistentov, 

2 výskumní zamestnanci a 23 neučiteľských zamestnancov. Počet pracovných miest na 

FEŠRR podľa predloženej a schválenej Systemizácie pracovných miest FEŠRR je spolu 63 

pracovných miest.  

 

K bodu 9) 

Na záver zasadnutia AS FEŠRR predsedníčka AS FEŠRR  poďakovala členom ASFEŠRR 

a zúčastneným hosťom za ich  aktívnu účasť a vyjadrila nádej na pekné prežitie blížiaceho sa 

dovolenkového obdobia. 

 

 

V Nitre, dňa 21. júna 2022 

   

 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR      

v. r. 

 

Ing. Valéria Magáthová, 

tajomníčka AS FEŠRR       

v. r. 

    

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

podpredsedníčka AS FEŠRR, 

overovateľka zápisnice      

v. r. 

 

Bc. Natália Modránska, 

overovateľka zápisnice      

v. r. 

 

 

 

 

Prílohy: 

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

dňa 21. júna 2022, on-line, prostredníctvom MS Teams 

Príloha 2: Výročná správa o hospodárení FEŠRR za rok 2021 

Príloha 3: Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 - dodatky č.9 a 

č.11 k dotačnej zmluve 

Príloha 4: Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 

Príloha 5: Rozpočet príjmov a výdavkov FEŠRR SPU v Nitre na rok 2022 

Príloha 6: Návrh systemizácie pracovných miest Fakulty európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja SPU v Nitre  

 


