Zápisnica 18/2019
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) zo dňa 18. júna 2019

Prítomní:

JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., doc. JUDr. L. Palšová, PhD., Ing.Ľ. Rumanovská,
PhD., Ing. V. Magáthová, Ing. M. Bumbalová, PhD., Ing. N. Floriš, Ing. M.
Kováčik, PhD., Ing. I. Lichnerová, Bc. M. Banič

Neprítomní a ospravedlnení:.Ing. Z. Bohátová, PhD., ospravedlnená z rodinných dôvodov,
Hostia: doc. Ing. O. Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR, prof. Ing. P. Schwarcz, PhD, prodekan
FEŠRR pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov, Ing. Ž. Pauková, PhD.,
prodekanka FEŠRR pre vzdelávaciu činnosť, Ing. G. Palšová, tajomníčka FEŠRR
(Podľa prezenčnej listiny, viď. Príloha č.1 k originálu zápisnice 18/2019)

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR
4) Návrh na rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v rámci
programovej klasifikácie 07711, predkladá doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka
fakulty
5) Návrh na Zmenu č. 6/2019 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych
štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, predkladá
predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.
6) Organizačný poriadok FEŠRR SPU v Nitre, predkladá doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,
dekanka fakulty
7) Voľby členov komisií AS FEŠRR za študentskú časť (ekonomická, legislatívna,
pedagogická a komisia pre rozvoj), predkladá predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J.
Ďurkovičová, PhD.
8) Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR z dôvodu úspešného
ukončenia štúdia na FEŠRR
9) Rôzne
K bodu 1)
Zasadnutie akademického senátu fakulty viedla predsedníčka Akademického senátu, FEŠRR,
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., ktorá zasadnutie otvorila, privítala členov AS FEŠRR a
zúčastnených hostí. Z celkového počtu 10 členov AS FEŠRR (Ing. E. Ďuranová a Ing. M.
Gašparíková majú ukončené členstvo v študentskej časti AS FEŠRR z dôvodu úspešného
ukončenia štúdia na FEŠRR) bolo prítomných 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 predloženým bodom programu. Doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy
neboli členmi AS FEŠRR, ani dekankou FEŠRR vznesené.
Hlasovanie o programe zasadnutia:
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počet hlasov za:
počet hlasov proti:
zdržali sa hlasovania:

9
0
0

Uznesenie 1/18/2019:
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 na rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v rámci
programovej klasifikácie 07711, predkladá doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka
fakulty
5) Návrh na Zmenu č. 6/2019 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych
štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
predkladá predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.
6) Organizačný poriadok FEŠRR SPU v Nitre, predkladá doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,
dekanka fakulty
7) Voľby členov komisií AS FEŠRR za študentskú časť (ekonomická, legislatívna,
pedagogická a komisia pre rozvoj), predkladá predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J.
Ďurkovičová, PhD.
8) Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR z dôvodu úspešného
ukončenia štúdia na FEŠRR
9) Rôzne
K bodu 2)
Predsedníčka AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na
overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Marián Kováčik, PhD.
a Ing. Norbert Floriš.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
Ing. Marián Kováčik, PhD.
Ing. Norbert Floriš
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 2/18/2019:
AS FEŠRR schvaľuje Ing. Mariána Kováčika, PhD.
overovateľov zápisnice.

a Ing. Norberta Floriša za

K bodu 3)
Predsedníčka Akademického senátu FEŠRR konštatovala, že prijaté uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia Akademického senátu FEŠRR, zo dňa 29. apríla 2019 boli
splnené. Uznesenie 7/17/2019 predpokladá plnenie viacerých postupných úkonov, ktoré sa zo
strany fakulty budú otvárať v zimnom semestri akademického roka 2019/2020.
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K bodu 4)
Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. predložila AS FEŠRR
na schválenie materiál pod názvom Rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2018 v rámci programovej klasifikácie 07711 (Príloha 2).
Návrh predstavila a podrobne zdôvodnila tajomníčka FEŠRR, Ing. Georgetta Palšová, ktorá
uviedla, že Dodatkom č.5 zo dňa 11.12.2018, k zmluve č.0173/2018 o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok
2018 bola SPU poskytnutá neúčelová dotácia vo výške 378 531 € ako dofinancovanie výkonov
vo vzdelávacej činnosti.
AS SPU v Nitre dňa 27.3.2019 schválil rozdelenie neúčelovej dotácie. Sumu 148 531 € schválil
na podporu 3 fakúlt (FZKI, TF a FEŠRR) podľa ich podielu na vzdelávacej činnosti v roku
2018. Na základe diskusie v AS SPU sa dotácia vo výške 148 531 rozdelila medzi 3 uvedené
fakulty rovným dielom, t. j. 49 510,34 € pre každú z uvedených fakúlt.
V diskusii vystúpili: 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 3/18/2019:
AS FEŠRR súhlasí s použitím neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 vo výške
49 510,34 € na vykrytie chýbajúcich mzdových prostriedkov (EK 610).
K bodu 5)
Predsedníčka AS FEŠRR JUDr. J. Ďurkovičová, PhD. predložila AS FEŠRR na schválenie
Zmenu č. 6/2019 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Príloha 3).
Uviedla, že Zásady volieb do AS FEŠRR boli naposledy zmenené v r. 2015, kedy boli všetky
čiastkové novelizácie od r. 2012 zapracované do Zásad volieb do AS FEŠRR a bolo vytvorené
Konsolidované znenie Zásad volieb do AS FEŠRR. Predsedníčka senátu zdôvodnila potrebu
a podstatu jednotlivých navrhovaných zmien, týkajúcich sa najmä členstva v študentskej časti
AS FEŠRR a účinnosti navrhovanej Zmeny č.6. Legislatívna komisia AS FEŠRR sa návrhom
Zmeny č.6 Zásad volieb do AS FEŠRR pred zasadnutím AS FEŠRR podrobne zaoberala
a odporučila schváliť návrh bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie 4/18/2019
Akademický senát FEŠRR schválil Zmenu č. 6/2019 Zásad volieb do Akademického senátu
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre bez pripomienok.
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K bodu 6)
Dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. predložila AS FEŠRR
na schválenie Organizačný poriadok Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v
Nitre (ďalej len OP) (Príloha 4).
Uviedla, že OP nadväzuje na Štatút Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
a podrobnejšie upravuje organizačnú štruktúru fakulty, vnútorné väzby jej jednotlivých súčastí
a pôsobenie navonok.
OP musí byť v súlade so zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a vnútornými predpismi univerzity.
OP je záväzný pre všetkých zamestnancov FEŠRR Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre a študentov FEŠRR vo všetkých formách a stupňoch štúdia. Členom AS FEŠRR
dekanka FEŠRR prierezovo predstavila organizačnú štruktúru súčastí FEŠRR, orgány
akademickej samosprávy fakulty, ich poslanie, ako aj vnútorné akty riadenia FEŠRR.
Výsledok hlasovania:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie 5/18/2019:
AS FEŠRR schválil Organizačný poriadok Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre bez pripomienok.

K bodu 7)
Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. vyzvala členov AS k verejnej voľbe
členov komisií AS FEŠRR a to Pedagogickej komisie a Komisie pre rozvoj, ktoré majú byť
posilnené členmi študentskej časti AS FEŠRR. Voľby do Ekonomickej a Legislatívnej komisie
AS FEŠRR sa uskutočnia po doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FEŠRR, ktoré
plánuje AS FEŠRR vyhlásiť na deň 16.10.2019 a opakované voľby na deň 23.10.2019.
Predsedníčka AS FEŠRR vyzvala členov AS FEŠRR k návrhom na členov uvedených komisií.
Do Pedagogickej komisie AS FEŠRR bola navrhnutá Ing. Ivana Lichnerová, študentka 1.
ročníka doktorandského stupňa štúdia na FEŠRR. Do Komisie AS FEŠRR pre rozvoj bol
navrhnutý Bc. Marek Banič, študent 1. ročníka, inžinierskeho stupňa štúdia na FEŠRR.
Voľba do Pedagogickej komisie: navrhnutá Ing. Ivana Lichnerová
Výsledok hlasovania:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Voľba do Komisie pre rozvoj: navrhnutý Bc. Marek Banič
Výsledok hlasovania:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie 6/18/2019:
AS FEŠRR verejnou voľbou zvolil Ing. Ivanu Lichnerovú za členku Pedagogickej komisie
a Bc. Mareka Baniča za člena Komisie pre rozvoj, ako zástupcov študentskej časti AS FEŠRR
v týchto uvedených komisiách AS FEŠRR.
K bodu 8)
Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., informovala členov akademického
senátu fakulty o zániku členstva v študentskej časti AS FEŠRR 2 členkám AS FEŠRR, Ing. E.
Ďuranovej a Ing. M. Gašparíkovej v zmysle zákonného dôvodu úspešného ukončenia štúdia
na FEŠRR. Z tohto dôvodu predsedníčka AS FEŠRR, predložila návrh na Vyhlásenie
doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu člena AS FEŠRR za študentskú časť akademickej
obce FEŠRR SPU v Nitre. Členovia AS FEŠSR, najmä prítomní zástupcovia študentskej časti
spoločne prediskutovali a zdôvodnili určenie termínu konania sa doplňujúcich volieb na zimný
semester ak. r. 2019/2020. Presný termín konania sa doplňujúcich volieb do AS FEŠRR za
študentskú časť bol v zmysle Zásad volieb do AS FEŠRR určený na deň 16. október 2019
a termín opakovaných volieb na deň 23. október 2019, v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod.,
v priestoroch pod Aulou SPU v Nitre. Ďalej predsedníčka senátu informovala o potrebe
organizačného zabezpečenia voľby Fakultnej študentskej volebnej komisie (ďalej FŠVK) pre
uvedené voľby, čo sa po dohode členov AS FEŠRR, najmä v študentskej časti, zaradilo do
programu na plánované septembrové zasadnutie AS FEŠRR. Predsedníčka AS FEŠRR
zdôraznila, že je potrebné Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR
zverejniť na webovom sídle FEŠRR nielen teraz, v mesiaci jún 2019, bezprostredne po
vyhlásení doplňujúcich volieb, ale aj v mesiaci september 2019, v ktorom sa začína výuka
v zimnom semestri na všetkých stupňoch štúdia na FEŠRR.
Výsledok verejného hlasovania:
počet hlasov za: 9
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 7/18/2019:
AS FEŠRR sa jednomyseľne uznáša na vyhlásení doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu
člena AS FEŠRR za študentskú časť akademickej obce FEŠRR SPU v Nitre. Presný termín
konania sa doplňujúcich volieb do AS FEŠRR za študentskú časť je v zmysle Zásad volieb
do AS FEŠRR určený na deň 16.10. 2019 a náhradný termín na deň 23.10.2019. Doplňujúce
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.
K bodu 9)
Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., informovala členov AS FEŠRR
o zasadnutí Rady vysokých škôl SR, ktoré sa konalo 11. júna 2019 vo Zvolene, na ktorom sa
zúčastnila. Informovala o začiatku nového funkčného obdobia RVŠ SR, ktoré trvá od 1. júna
2019 do 31. mája 2023. Za nového predsedu RVŠ SR bol zvolený doc. RNDr. Martin Putala,
PhD. (UK Bratislava). RVŠ SR na svojom zasadnutí, okrem iného prerokovala návrh
Dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“.
Ďalej predsedníčka AS FEŠRR informovala, že RVŠ SR zásadne nesúhlasí
s poslednou novelou z. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, nesúhlasí s postupom prijatia
zmien, ktoré sa bytostne dotýkajú členov akademických obcí fakúlt a univerzít a ktorí
vzhľadom na postup prerokovávania práve tejto novely nemali možnosť sa ku nej, k nečakaným
navrhnutým a nesúvisiacim (k pôvodnému koaličnému návrhu) zmenám vôbec vyjadriť. RVŠ
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SR žiada MŠVVaŠ SR a NR SR, aby iniciovali zmenu prijatej novely vo vzťahu k prijatej
časovej neobmedzenosti funkčného obdobia rektora, prorektorov, dekana a prodekanov. Prijaté
uznesenia z posledného zasadnutia RVŠ SR zo dňa 11.06.2019 sú zverejnené na webovom
sídle RVŠ SR.
Na záver zasadnutia predsedníčka AS FEŠRR poďakovala členom AS FEŠRR a hosťom za ich
aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS FEŠRR.
V Nitre, 18. júna 2019
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.,
predsedníčka AS FEŠRR
v. r.
Ing. Valéria Magáthová,
tajomníčka AS FEŠRR
v. r.
Ing. Marián Kováčik, PhD.,
overovateľ zápisnice
v. r.
Ing. Norbert Floriš,
overovateľ zápisnice
v. r.

Prílohy:
Príloha 1: Prezenčná listina zo zasadnutia Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre konaného
dňa 18. júna 2019
Príloha 2: rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v rámci programovej
klasifikácie 07711
Príloha 3: Návrh na Zmenu č. 6/2019 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty
európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Príloha 4: Organizačný poriadok FEŠRR SPU v Nitre

6

