Správa o činnosti AS FEŠRR SPU v Nitre za r. 2018
Vážená AO FEŠRR,
AS FEŠRR patrí podľa zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách) medzi
jeden zo 4 samosprávnych orgánov fakulty. Ako najvyšší samosprávny zastupiteľský orgán
FEŠRR SPU v Nitre disponuje zákonnými kompetenciami, ktoré siahajú do všetkých štruktúr
fakulty. Kompetencie akademického senátu podrobne vymedzujú najmä už zmienený zákon
o vysokých školách a Štatút FEŠRR SPU v Nitre. Vo svojej činnosti sa AS FEŠRR musí riadiť
predovšetkým zákonom o vysokých školách, vnútornými predpismi SPU v Nitre a vnútornými
predpismi našej fakulty.
AS FEŠRR ako zastupiteľský samosprávny orgán zodpovedá za svoju činnosť akademickej
obci fakulty. V zmysle zákona o vysokých školách a vymedzených pôsobností týmto zákonom,
raz za rok podáva akademický senát akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú
zverejní na webovom sídle fakulty najmenej na štyri roky.
V mene AS FEŠRR predkladám Vám, vážená AO FEŠRR dnes, dňa 18. decembra 2018, na
zasadnutí AO FEŠRR SPU v Nitre túto správu o činnosti. Hodnoteným obdobím činnosti AS
FEŠRR je kalendárny rok 2018, v ktorom AS FEŠRR vyvíjal činnosť a plnil svoje úlohy v 4.
funkčnom období, do ktorého vstúpil zvolený AS FEŠRR dňa 7. apríla 2016 a ktoré je
vymedzené obdobím rokov 2016 až 2020.
Personálne zloženie AS FEŠRR sa v priebehu hodnoteného obdobia čiastočne zmenilo,
zloženie AS FEŠRR v r. 2018 ovplyvňovala najmä študentská časť senátu. AS FEŠRR
v hodnotenom období r. 2018 pracoval v nasledovnom zložení.: predsedníčka AS FEŠRR JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., podpredsedníčka AS FEŠRR – doc. JUDr. Lucia Palšová,
PhD., podpredsedníčka AS FEŠRR – Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., tajomníčka AS FEŠRR
- Ing. Valéria Magáthová. Ing. Monika Bumbalová, PhD., PhD., Ing. Marián Kováčik, PhD.,
Ing. Zuzana Bohátová, PhD., Ing. Norbert Floriš pôsobili ako členovia AS FEŠRR a ako
zástupcovia študentskej časti AO FEŠRR pracovali študenti: Bc. Eva Ďuranová, Bc. Martina
Gašparíková, Bc. Mária Dzurková a Bc. Marek Polák. Poslední 2 menovaní zástupcovia
študentskej časti AS FEŠRR ukončili v máji 2018 úspešne štúdium na 2. stupni štúdia na
FEŠRR. V doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FEŠRR, ktoré sa konali dňa 11.
októbra 2018 boli do študentskej časti AS FEŠRR zvolení noví zástupcovia študentskej časti
AS FEŠRR a to Bc. Marek Banič a Ing. Ivana Lichnerová..
V hodnotenom období r. 2018 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí Akademického senátu
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) a členovia
AS FEŠRR 1 krát hlasovali spôsobom per rollam.
Na prvom riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2018
AS FEŠRR:
1. S pripomienkami schválil Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň
vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2018/2019 – študijný program
Integrovaný rozvoj vidieka a Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň
vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2018/2019 – študijný program
Environmentálny manažment, ktoré predložila na rokovanie AS FEŠRR dekanka fakulty, doc.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Predložený návrh predstavil a zdôvodnil prof. Ing. Pavol
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Schwarcz, PhD., prodekan FEŠRR SPU v Nitre pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu
doktorandov.
2. V súlade so schválením rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2017 na
jednotlivé súčasti univerzity v Akademickom senáte SPU v Nitre dňa 31.1.2018, na základe
ktorého bola FEŠRR SPU v Nitre pridelená dotácia vo výške 10 877 € súhlasil s použitím
neúčelovej dotácie nasledovne: a) 4 800 € na financovanie inštitucionálneho výskumu
(grantovej agentúry FEŠRR) pre rok 2018, b) 3 600 € na motivovanie a podporu učiteľských,
vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov FEŠRR na zvyšovaní kvality a efektívnosti vo
vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018 a c) 2 477 € na zabezpečenie zvýšenia
doktorandských štipendií. Tento návrh predložila členom AS FEŠRR dekanka fakulty, doc. Ing.
Oľga Roháčiková, PhD. Predmetný návrh predniesla a podrobne zdôvodnila Ing. Georgetta
Palšová, tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre.
Hlasovaním per rollam, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.03.2018 AS FEŠRR:
1. Schválil predĺženie termínu podania prihlášky na I. stupeň vysokoškolského štúdia na
FEŠRR SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019 do 30.4.2018.
Platnosť hlasovania per rollam potvrdila svojim podpisom v zápisnici z elektronického
hlasovania predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 19.06.2018 AS FEŠRR:
1. Zobral na vedomie informáciu o pridelení dotácie na FEŠRR SPU v Nitre schválenej
Akademickým senátom SPU v Nitre a schválil Návrh na rozdelenie dotácie a tvorba rozpočtu
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na rok 2018, ktorý predložila
a podrobne zdôvodnila dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Ďaľšie
informácie ohľadne predloženého predmetného návrhu predniesla Ing. Georgetta Palšová,
tajomníčka FEŠRR SPU v Nitre.
AS FEŠRR v rámci tohto návrhu schválil:
A. použitie neúčelovej dotácie vo výške 924 808 €, z toho na mzdové výdavky vo výške 845 308
€, na štipendiá pre doktorandov vo výške 68 300 €, na výdavky pre chod katedier a CMP vo
výške 8 000 € a na platový nárast z dôvodu zvýšenia platovej triedy vo výške 3 200 €.
B. použitie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a refundácie miezd vo výške 82 600 €,
z toho na odvody nepokryté dotáciou vo výške 17 600 €, na výdavky na chod dekanátu vo výške
15 000 €, na iné výdavky (propagácia, cestovné výdavky, kancelárske potreby, opravy,
prednáškové pobyty pracovníkov mimo SPU, odmeny a pod.) vo výške 50 000€.
2. Jednomyseľne sa uzniesol na vyhlásení doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu člena AS
FEŠRR za študentskú časť akademickej obce FEŠRR SPU v Nitre a to za členov študentskej
časti AS FEŠRR, Ing. M. Poláka a Ing. M. Dzurkovú, z titulu ukončenia členstva v AS FEŠRR
z dôvodu úspešného ukončenia štúdia.
Presný termín konania sa doplňujúcich volieb do AS FEŠRR za študentskú časť bol v zmysle
Zásad volieb do AS FEŠRR určený v nadväznosti na termín vyhlásenia volieb do AS SPU na
nové funkčné obdobie na deň 10.10. 2018 a náhradný termín na deň 17.10.2018. Návrh
predložila a zdôvodnila predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.
3. V tajnom hlasovaní zvolil za členov Fakultnej zamestnaneckej volebnej komisie (FZVK) Ing.
Gubáňovú Moniku, PhD., Ing. Hanáčkovú Denisu, PhD., Ing. Palšovú Georgettu a Ing.
Mariána Kováčika, PhD. a organizačne zabezpečil voľbu predsedu FZVK na FEŠRR SPU
v Nitre.
4. V spolupráci so študentskou časťou AS FEŠRR organizačne zabezpečil voľbu jednotlivých
členov FŠVK. AS FEŠRR zobral na vedomie, že za členov Fakultnej študentskej volebnej
komisie (FŠVK) boli zvolení Ing. Beláková Lenka, Bc. Ďuranová Eva, Bc. Gašparíková
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Martina, Ing. Melišková Ina a Ing. Varecha Lukáš. V nadväznosti na voľbu členov FŠVK AS
FEŠRR organizačne zabezpečil voľbu predsedu FŠVK na FEŠRR SPU v Nitre.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 17.09.2018 AS FEŠRR:
1. Jednomyseľne bez pripomienok schváli ďalšie Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň
vysokoškolského štúdia na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2019/2020, ktorý predložila dekanka FEŠRR, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
a pred AS FEŠRR SPU v Nitre ho predniesla a zdôvodnila prodekanka FEŠRR pre výchovu
a vzdelávanie, Ing. Žaneta Pauková, PhD.
2. Schválil možnosť dekanky FEŠRR SPU v Nitre upraviť plán počtu prijatých študentov
v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných na FEŠRR na I. stupni vzdelávania,
pričom sa zachová celkový počet prijatých študentov schválený AS FEŠRR.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 15.10.2018 AS FEŠRR:
1. Zobral na vedomie platné výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR SPU
v Nitre, ktoré sa konali dňa 10.10.2018 a ktoré v zmysle Čl. 10 Zásad volieb do AS FEŠRR
zverejnila predsedníčka FŠVK, Bc. Eva Ďuranová. Z celkového počtu 465 oprávnených
voličov študentskej časti AO FEŠRR sa volieb zúčastnilo 69 voličov, čo predstavuje
percentuálny podiel 14,8%. Do študentskej časti AS FEŠRR boli zvolení študenti Bc. Banič
Marek, Ing. Lichnerová Ivana a ako náhradníčka bola do študentskej časti AS FEŠRR zvolená
študentka Valachová Daniela.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 14.11.2018 AS FEŠRR:
1. Jednomyseľne schválil Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského
štúdia na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok
2019/2020, ktoré predložila dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
a ktoré podrobne predniesla a zdôvodnila Ing. Žaneta Pauková, PhD., prodekanka FEŠRR pre
výchovu a vzdelávanie.
2. Schválil možnosť dekanky FEŠRR SPU v Nitre upraviť plán počtu prijatých študentov
v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných na FEŠRR na II. stupni vzdelávania,
pričom sa zachová celkový počet prijatých študentov schválený AS FEŠRR.
3. Schválil Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské
štúdium) v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a
Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium)
v akademickom roku 2019/2020 v študijnom programe Environmentálny manažment, ktoré
predložila dekanka FEŠRR SPU v Nitre, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a ku ktorým úvodné
slovo predniesol a zdôvodnil prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., prodekan FEŠRR pre
vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov.
4. S kladným stanoviskom prerokoval Žiadosť o vyjadrenie o spôsobilosti FEŠRR
uskutočňovať študijný program Integrovaný rozvoj vidieka v študijnom odbore 3.3.5 Verejná
správa a regionálny rozvoj v dennej a externej forme na III. stupni štúdia – reakreditácia, ktorú
predložila dekanka FEŠRR, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. a podrobne zdôvodnil prodekan
FEŠRR pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov prof. Ing. Pavol Schwarcz,
PhD.
Prerokovanie sa uskutočnilo v súlade s ustanovením § 27 ods. 1, písm. n) z. č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s bodom 32. Čl. I., z . č. 270/2018 Z. z., účinným 1. novembrom 2018.
AS FEŠRR počas r. 2018 zabezpečil zverejňovanie vyhlásení AS SPU v podmienkach FEŠRR,
zabezpečil zverejnenie vyhlásenia volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné
obdobie rokov 2018 až 2022 a organizačne zabezpečil a uskutočnil vyhlásené voľby do AS
3

SPU za FEŠRR na nové funkčné obdobie r. 2018 až 2022 v zamestnaneckej a v študentskej
časti.
Predsedníčka AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., si ako zvolená členka RVŠ SR plnila
všetky povinnosti vo vzťahu k AO FEŠRR, v r. 2018 sa zúčastnila zasadnutia RVŠ SR, ktoré
sa uskutočnilo v Žiline, kde zastupovala FEŠRR SPU v Nitre a hájila záujmy fakulty. RVŠ SR
je v zmysle zákona o vysokých školách jedným z orgánov reprezentácie vysokého školstva SR.
Akademický senát FEŠRR sa schádzal počas obdobia r. 2018 pravidelne a podľa potreby tak,
aby všetky predkladané materiály boli prerokované v primeraných a požadovaných termínoch.
Predkladané materiály na prerokovanie a schválenie boli členom AS FEŠRR včas doručené a
podľa kompetencií a predmetu činnosti boli ďalej pripomienkované členmi pracovných komisií
AS FEŠRR. AS FEŠRR má zriadené 4 pracovné komisie a to legislatívnu (predseda JUDr. J.
Ďurkovičová, PhD.), ekonomickú (predseda Ing. Z. Bohátová, PhD.), komisiu pre rozvoj
fakulty (predseda Ing. M. Bumbalová, PhD.) a pedagogickú (predseda Ing. Ľ.. Rumanovská,
PhD.). Komisie AS FEŠRR, ktorých prácu koordinovali a riadili predsedovia komisií,
predložené materiály náležite prerokovali, pripomienkovali a vyjadrovali sa k nim. Účasť na
zasadnutiach AS FEŠRR v Nitre bola za hodnotené obdobie r. 2018 veľmi dobrá, AS FEŠRR
bol v r. 2018 na každom zasadnutí uznášaniaschopný. Dekanka fakulty, doc. O. Roháčiková,
PhD. sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí AS FEŠRR. Na zasadnutiach spolu s tajomníčkou
fakulty Ing. G. Palšovou a prodekanmi fakulty, prof. P. Schwarczom, Ing. Ž. Paukovou, prof.
A. Bandlerovou predkladali a zdôvodňovali dôležité materiály, týkajúce sa jednotlivých
činností a úloh fakulty, ktoré bolo potrebné v AS FEŠRR prerokovať, či schváliť, alebo sa k nim
vyjadriť. Spolupráca AS FEŠRR so študentskou časťou AO FEŠRR bola uskutočňovaná najmä
prostredníctvom členov študentskej časti AS FEŠRR. Pri práci v AS majú študenti možnosť
priamo prezentovať svoje názory, požiadavky, návrhy a pripomienky. Možno konštatovať, že
túto možnosť študenti zvolení do AS FEŠRR v plnom rozsahu využívali a ich prácu v AS
možno hodnotiť pozitívne.
Všetky rokovania AS FEŠRR v Nitre sa v r. 2018 riadili tak, ako po ostatné roky z. č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vnútornými predpismi FEŠRR SPU v Nitre a SPU v Nitre.
Predložená Správa o činnosti AS FEŠRR za r. 2018 má prierezový charakter, jej podkladom je
podrobne zaznamenaný priebeh jednotlivých zasadnutí AS FEŠRR v r. 2018 v zápisniciach zo
zasadnutí AS FEŠRR v Nitre, ktoré sú verejne dostupné na webovom sidle FEŠRR. Zasadnutia
AS FEŠRR v Nitre sú takisto verejné.
Ďakujem Vám za pozornosť.
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Predsedníčka AS FEŠRR
SPU v Nitre
v.r.
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