Zápisnica 08/2013
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR)
zo dňa 12. júna 2013
Prítomní:

JUDr. J.Ďurkovičová, doc. Ing. A. Fehér, PhD., JUDr. L. Palšová, PhD.,
Ing. Ľ. Rumanovská, PhD., Ing. Ž. Pauková, PhD.,
Mgr. M. Kotrla, PhD., Ing.E. Lázárová, Ing.. V. Magáthová, T. Karabinoš

Ospravedlnení.: Ing. M. Chreneková
Hostia:

prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., doc. ing. P. Schwarcz, PhD.,
doc. JUDr. Z. Ilková, PhD., Ing. G. Palšová (Príloha č.1 k originálu Zápisnice
08/2013)

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR
4) Návrh na Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania
(doktorandské štúdium) v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka v akademickom
roku 2013/2014 (predkladá prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., dekanka fakulty).
5) Návrh na zmeny Zásad volieb do AS FEŠRR (predkladá JUDr. J. Ďurkovičová,
predsedníčka AS FEŠRR).
6) Prerokovanie žiadostí o pozastavenie členstva v študentskej časti AS FEŠRR podľa z.č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
7) Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FEŠRR (Ing. P. Absolón, Ing. E. Lázárová)
8) Rôzne
9) Záver
K bodu 1)
Zasadnutie AS FEŠRR viedla JUDr. Jana Ďurkovičová, predsedkyňa AS FEŠRR, ktorá
zasadnutie otvorila, predstavila a privítala hostí. Z celkového počtu 10 členov AS FEŠRR (2
členovia, študent P. Absolón úspešne ukončil štúdium na FEŠRR, študentka Ľ. Majstríková
úspešne ukončila štúdium na FEŠRR a požiadala o pozastavenie členstva v AS FEŠRR) bolo
prítomných 9 členov. Členka AS FEŠRR, ing. M. Chreneková pred zasadnutím akademického
senátu zdôvodnila svoju neúčasť a požiadala o jej ospravedlnene. AS FEŠRR bol
uznášaniaschopný.
Predsedkyňa akademického senátu oboznámila jeho členov s programom zasadnutia
a v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy k predloženému programu. Vzhľadom k tomu, že členovia AS FEŠRR
nepredložili žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, dala v zmysle Rokovacieho poriadku
AS FEŠRR o predloženom programe hlasovať.
Hlasovanie o navrhovanom programe zasadnutia:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti:
0

zdržali sa hlasovania:

0

Uznesenie 1/08/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje navrhnutý 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 Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania
(doktorandské štúdium) v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka
v akademickom roku 2013/2014 (predkladá prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., dekanka
fakulty).
5) Návrh na zmeny Zásad volieb do AS FEŠRR (predkladá JUDr. J. Ďurkovičová,
predsedníčka AS FEŠRR).
6) Prerokovanie žiadostí o pozastavenie členstva v študentskej časti AS FEŠRR podľa
z.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
7) Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FEŠRR (Ing. P. Absolón, Ing. E.
Lázárová)
8) Rôzne
9) Záver.

K bodu 2)
Predsedkyňa AS FEŠRR požiadala členov AS FEŠRR o návrhy na overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. Lucia Palšová, PhD. a študent Tomáš
Karabinoš.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Tomáš Karabinoš
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 2/08/2013:
AS FEŠRR schvaľuje JUDr. Luciu Palšovú, PhD. a študenta Tomáša Karabinoša za
overovateľov zápisnice.
K bodu 3)
Uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia AS FEŠRR, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2013
boli akademickým senátom skontrolované a sú považované za splnené.

K bodu 4)
Dekanka fakulty, prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. predložila Podmienky prijatia
uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v študijnom
programe Integrovaný rozvoj vidieka v akademickom roku 2013/2014. Z dôvodu ukončenia
akreditácie študijného programu Integrovaný rozvoj vidieka do 31. augusta 2013 boli
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podmienky upravené o termín konania náhradných prijímacích pohovorov. (Príloha č.2
k originálu Zápisnice 08/2013)
Hlasovanie o návrhu Podmienok prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania
(doktorandské štúdium) v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka v akademickom
roku 2013/2014
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 3/08/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III.
stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v študijnom programe Integrovaný rozvoj
vidieka v akademickom roku 2013/2014.
K bodu 5)
Predsedkyňa AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičová predložila a zdôvodnila návrh na zmeny
Zásad volieb do AS FEŠRR. Dôvodom prvých čiastkových zmien je nevyhnutnosť
zosúladenia Zásad volieb do AS FEŠRR s poslednou novelizáciou zákona o vysokých
školách. Na rokovanie bol predložený návrh Zmeny č.1/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR,
konkrétne článku 13 uvedených Zásad volieb. (Príloha č.3 k originálu Zápisnice 08/2013)
Hlasovanie o návrhu na zmeny Zásad volieb do AS FEŠRR:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 4/08/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje návrh Zmeny č.1/2013 Zásad volieb do Akademického
senátu FEŠRR SPU v Nitre.

K bodu 6)
Predsedkyňa AS FEŠRR JUDr. J. Ďurkovičová predložila členom AS FEŠRR 2 žiadosti
o pozastavenie členstva v študentskej časti AS FEŠRR podľa z.č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bola
predložená žiadosť študenta Tomáša Karabinoša, člena AS FEŠRR a študentky Bc. Ľubice
Majstríkovej, členky AS FEŠRR z dôvodu ukončenia štúdia na 1. a 2. stupni štúdia a zároveň
podania si prihlášky u oboch študentov na ďalší stupeň štúdia. Predsedkyňa AS FEŠRR
zdôvodnila obidve vopred predložené žiadosti v zmysle novelizácie zákona o vysokých
školách, ktorá umožnila študentom, členom akademických senátov, ktorí nie sú študentami
doktorandského stupňa štúdia požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte.
Podľa ustanovení zákona o vysokých školách sa členstvo v akademickom senáte u študenta
obnoví dňom, keď sa študent opäť stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej
fakulty. (Príloha č.4 k originálu Zápisnice 08/2013)
Hlasovanie o návrhu pozastavenia členstva v študentskej časti AS FEŠRR
Tomáš Karabinoš
Bc. Ľubica Majstríková
počet hlasov za:
9
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti:
0
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie 5/08/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje vopred predložené žiadosti študentov Tomáša
Karabinoša a Bc. Ľubice Majstríkovej o pozastavenie členstva v študentskej časti AS
FEŠRR. Podľa z.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uvedených študentov z tohto dôvodu bude považovať
za neprítomných na zasadnutí AS FEŠRR.

K bodu 7)
Predsedkyňa AS FEŠRR JUDr. J. Ďurkovičová po rozprave k tomuto bodu programu a
najmä v súvislosti s úvahou členov AS FEŠRR o termíne konania sa volieb, navrhla bod 7)
programu zasadnutia, Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FEŠRR presunúť na
najbližšie zasadnutie Akademického senátu FEŠRR, ktoré bolo predbežne spoločne
dohodnuté podľa požiadaviek členov AS FEŠRR na nasledujúci týždeň.
Hlasovanie o presunutí bodu 7) programu zasadnutia AS FEŠRR, Vyhlásenie volieb do
študentskej časti AS FEŠRR:
počet hlasov za:
9
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 6/08/2013:
AS FEŠRR schvaľuje navrhnutý bod 7) programu zasadnutia AS FEŠRR, Vyhlásenie
volieb do študentskej časti AS FEŠRR (Ing. P. Absolón, Ing. E. Lázárová) presunúť na
najbližšie zasadnutie AS FEŠRR.

K bodu 8)
Dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. informovala členov AS FEŠRR o:
- prijímacích pohovorov na I. stupeň vzdelávania,
- konaní sa promócii II. inžinierskeho stupňa štúdia na fakulte a o účasti členov AS
FEŠRR na promóciách, o účasti vedúcich katedier a členov katedier, ktorých ako
zástupcov katedry na promócie pozvala

K bodu 9)
Predsedkyňa AS FEŠRR poďakovala členom akademického senátu a taktiež hosťom za účasť
a zasadnutie AS FEŠRR ukončila.

V Nitre, dňa 23. júna 2013
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JUDr. Jana Ďurkovičová
Predsedkyňa AS FEŠRR
v.r.

Ing. Valéria Magáthová
Tajomníčka AS FEŠRR
v.r.

JUDr.. Lucia Palšová, PhD.
Overovateľka zápisnice
v.r.

Tomáš Karabinoš
Overovateľ zápisnice
v.r.

Prílohy:
Príloha č.1 k originálu Zápisnice 08/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Prezenčná listina zo
zasadnutia Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre konaného dňa 12. 06. 2013
Príloha č.2 k originálu Zápisnice 08/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Podmienky prijatia
uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania (doktorandské štúdium) v študijnom
programe Integrovaný rozvoj vidieka v akademickom roku 2013/2014
Príloha č.3 k originálu Zápisnice 08/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Návrh Zmeny č.1/2013
Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej v texte Zásad volieb)
Príloha č.4 k originálu Zápisnice 08/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR:
Žiadosť o pozastavenie členstva v AS FEŠRR. (Tomáš Karabinoš)
Žiadosť o pozastavenie členstva v AS FEŠRR. (Bc. Ľubica Majstríková)
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