Zápisnica 14/2014
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR)
zo dňa 10. apríla 2014

Prítomní:

JUDr. J. Ďurkovičová, JUDr. L. Palšová, PhD., Ing.Ľ. Rumanovská, PhD. ,
Ing. M. Chreneková, Ing. Ž.Pauková, PhD., Mgr. M. Kotrla, PhD., Ing. Ľ.
Majstríková, Ing. E. Schultzová, Bc. K. Dirgasová, Ing. V. Magáthová

Ospravedlnení.: doc. Ing. A. Fehér, Bc. T. Karabinoš
Hostia:

prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., prof. Ing. P. Schwarcz, PhD., doc. JUDr. E.
Marišová, PhD., doc. Ing. J. Jarábková, PhD., doc. Ing. M. Fáziková, CSc.,
prof. RNDr. P. Eliáš, CSc., prof. RNDr. B. Šiška, PhD., doc. JUDr. Z. Ilková,
PhD., Ing. G. Palšová

(podľa prezenčnej listiny, viď. Príloha č.1 k originálu zápisnice 14/2014)
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR
4) Návrh študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania na Fakulte európskych
štúdií a regionálneho rozvoja predkladaných v rámci Komplexnej akreditácie SPU
(predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
5) Návrh žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov (predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
6) Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho
rozvoja na funkčné obdobie 2012 – 2016 (predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
7) Rôzne
K bodu 1)
Zasadnutie akademického senátu viedla predsedkyňa Akademického senátu FEŠRR, JUDr.
Jana Ďurkovičová, ktorá zasadnutie otvorila, privítala členov AS FEŠRR a zúčastnených
hostí. Z celkového počtu 12 členov AS FEŠRR bolo prítomných 10 členov. AS FEŠRR bol
v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR uznášaniaschopný.
Predsedkyňa Akademického senátu FEŠRR oboznámila jeho členov s programom zasadnutia
a v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy k navrhnutému programu zasadnutia AS FEŠRR..
Nakoľko neboli predložené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k jednotlivým
bodom programu dala o návrhu Programu zasadnutia AS FEŠRR hlasovať.
Uznesenie 1/14/2014:
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 študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania na Fakulte
európskych štúdií a regionálneho rozvoja predkladaných v rámci Komplexnej
akreditácie SPU (predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
5) Návrh žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov
(predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
6) Návrh na doplnenie
členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja na funkčné obdobie rokov 2012 – 2016 (predkladá: prof.
JUDr. Anna Bandlerová, PhD.)
7) Rôzne
K bodu 2)
Predsedkyňa AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu FEŠRR o návrhy na
overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. M. Chreneková, PhD.
a Ing. Ľubica Majstríková.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Ing. Ľubica Majstríková
počet hlasov za: 10
počet hlasov za: 10
počet hlasov proti: 0
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 2/14/2014:
AS FEŠRR schvaľuje Ing. M. Chrenekovú, PhD. a Ing. Ľ. Majstríkovú za overovateľov
zápisnice.
K bodu 3)
Z uznesení, prijatých na predchádzajúcom zasadnutí AS FEŠRR, ktoré sa uskutočnilo dňa
28. januára 2014 nevyplynuli žiadne termínované povinnosti.
K bodu 4)
Dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. predložila AS FEŠRR na prerokovanie
návrh študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania na Fakulte európskych štúdií
a regionálneho rozvoja predkladaných v rámci Komplexnej akreditácie SPU. Uvedený návrh
predniesla prodekanka doc. Ing. J. Jarábková, PhD.
V diskusii vystúpili:
Doc. Ing. J. Jarábková, PhD. ako garantka informovala prítomných o študijnom pláne
študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na I. stupni štúdia, doc. Ing. M.
Fáziková, CSc., ktorá informovala ako garantka o študijnom pláne študijného programu
Regionálny rozvoj a politiky EÚ na I. stupni štúdia, prof. Ing. P. Schwarcz, PhD. informoval
ako garant o študijnom pláne študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ na II.
stupni štúdia a prof. RNDr. P. Eliáš, CSc., ktorý informoval ako garant študijného programu
Environmentálne manažérstvo na I. a II. stupni štúdia a garant študijného programu
Environmentálny manažment na III. stupni štúdia. (Príloha č. 2)
Ďalej v diskusii vystúpili:

-

-

-

Mgr. M. Kotrla, PhD., ktorý poukázal na zaslanie nekompletných materiálov
študijných programov a na krátkosť lehoty zaslania materiálov,
Ing. Ľ. Rumanovská, PhD. diskutovala k chýbajúcemu zaradeniu predmetu Projektový
manažment na I. stupni v študijnom programe Environmentálne manažérstvo,
Ing. Ž. Pauková, PhD. poukázala na malé možnosti študentov pri voľbe výberových
predmetov,
prof. Ing. P. Schwarcz, PhD., zdôvodnil prioritné zaradenie predmetov do študijných
plánov ponúkaných fakultou,
doc. Ing. J. Jarábková, PhD. zdôraznila nutnosť zabezpečenia garancie predmetu
profesorom, resp. docentom a pripomenutím požiadala garantov jednotlivých
predmetov o doplnenie a aktualizáciu povinnej a doporučenej literatúry v rámci
informačných listov predmetov,
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. zdôvodnil potrebu zaradenia predmetu Odborná prax
v celkovej dĺžke 4 týždňov na I. stupni štúdia v študijnom programe Environmentálne
manažérstvo,
Bc. K. Dirgasová poukázala na fakt, že častokrát sa účasť študentov na Odbornej
praxi stáva iba formálnou záležitosťou, čím študent stráca možnosť kontaktu s praxou
a po absolvovaní štúdia nemá žiadne praktické skúsenosti, ktoré by na odbornej praxi
mohol nadobudnúť

AS FEŠRR prerokoval Návrh študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania na
Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja predkladaných v rámci Komplexnej
akreditácie SPU s pripomienkami.

K bodu 5)
Dekanka FEŠRR, prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD. predložila AS FEŠRR Návrh žiadosti
o vyjadrenie spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov. Materiál predniesol prof. RNDr. B. Šiška, PhD., garant pre
uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v rámci
študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment. (Príloha č. 3)
V diskusii vystúpili prof. RNDr. B. Šiška, PhD., ktorý poukázal na monotematičnosť
predloženej publikačnej činnosti z hľadiska autorstva v rámci diskutovaného študijného
odboru a na nedostatočne vypracované vedecko-pedagogické charakteristiky v oblasti atribútu
výstupov. Doc. Ing. J. Jarábková, PhD. vyjadrila potrebu aktualizácie vedecko-pedagogických
charakteristík a to najneskôr do 13. apríla 2014.
AS FEŠRR prerokoval Návrh žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov bez pripomienok.

K bodu 6)
Dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. predložila AS FEŠRR Návrh na
doplnenie členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na funkčné
obdobie 2012 – 2016 o profesora Ing. Jána Gaduša, PhD. (Príloha č. 4).
Skrutátori tajného hlasovania:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
počet hlasov za: 10
počet hlasov proti: 0

Bc. Katarína Dirgasová
počet hlasov za: 10
počet hlasov proti: 0

zdržali sa hlasovania: 0

zdržali sa hlasovania: 0

Výsledok tajného hlasovania o návrhu doplnenia členov Vedeckej rady FEŠRR na funkčné
obdobie rokov 2012 až 2016 o prof. Ing. Jána Gaduša, PhD.:
počet hlasov za: 10
počet hlasov proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 3/14/2014
AS FEŠRR schválil Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja na funkčné obdobie 2012 – 2016 o prof. Ing. Jána Gaduša, PhD.

K bodu 7)
V rámci bodu Rôzne dekanka prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD. informovala o:
- význame podávaných medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch
v kontexte s prerozdelením finančných prostriedkov
- existujúcich, as schválených kritériách na prerozdelenie osobných príplatkov
(metodika prerozdelenia osobných príplatkov).
V diskusii vystúpili:
Prof. RNDr. B. Šiška, PhD., ktorý poukázal na potrebu prehodnotenia kritérií na
prerozdelenie osobných príplatkov, nízke platy na fakulte v porovnaní s priemerným platom
učiteľov, potrebu prehodnotenia priorít pedagogického pracovníka na univerzite (veda
a výskum, pedagogický proces, podávanie projektov).
Prof. Ing. P. Schwarcz, PhD. v diskusii vyjadril nutnosť širšej spolupráce a nie uzatváranie
výskumných kolektívov. Prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD. informovala prítomných o
nevyplatení motivačných štipendií pre externých študentov.
Na záver zasadnutia akademického senátu predsedkyňa AS FEŠRR poďakovala členom AS
FEŠRR, aj hosťom zasadnutia Akademického senátu FEŠRR za účasť a podnetné diskusné
príspevky a ukončila zasadnutie AS FEŠRR.
V Nitre, dňa 11. apríla 2014
JUDr. Jana Ďurkovičová
predsedkyňa AS FEŠRR
v. r.
Ing. Valéria Magáthová
tajomníčka AS FEŠRR
v. r.
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
overovateľka zápisnice
v. r.
Ing. Ľubica Majstríková
overovateľka zápisnice
v.r.

Prílohy:
Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre
konaného dňa 10. apríla 2014
Príloha č. 2: Návrh študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania na Fakulte
európskych štúdií a regionálneho rozvoja predkladaných v rámci Komplexnej akreditácie
SPU
Príloha č. 3: Návrh žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti FEŠRR uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Príloha č. 4: Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja na funkčné obdobie 2012 – 2016

