Správa o činnosti AS FEŠRR za r. 2012
V roku 2012 sa uskutočnilo 1 ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Fakulty
európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR) a 6 riadnych
zasadnutí AS FEŠRR. AS FEŠRR vstúpil do 3. funkčného obdobia.

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FEŠRR, ktoré sa konalo dňa 11.04.2012 bola prečítaná
Súhrnná správa o výsledku volieb do AS FEŠRR, ktorý vstúpil do 3. funkčného obdobia a
boli predstavení novozvolení členovia AS FEŠRR, ktorí zloţili Sľub členov AS FEŠRR. Do
novozvoleného AS FEŠRR boli zvolení: JUDr. Jana Ďurkovičová, doc. Ing. Alexander
Fehér, Ing. Marcela Chreneková, Mgr. Marián Kotrla, PhD., Bc. Valéria Magáthová,
PhD., JUDr. Lucia Palšová, PhD., Ing. Ţaneta Pauková, PhD., PhD., Ing. Ľubica
Rumanovská, PhD., a študenti Jakub Harmat, Ing. Eva Lázárová, Anna Macinská a
Patrícia Mariničová.
Za predsedkyňu AS FEŠRR bola v tajnom hlasovaní zvolená Akademickým senátom FEŠRR
JUDr. Jana Ďurkovičová, ktorá sa ujala vedenia zasadnutia Akademického senátu ako nová
predsedkyňa AS FEŠRR.
Za podpredsedov AS FEŠRR boli v tajnom hlasovaní zvolení JUDr.Lucia Palšová,PhD. a
Ing.Ľubica Rumanovská,PhD.
Za tajomníka AS FEŠRR bola v tajnom hlasovaní zvolená Bc.Valéria Magáthová.
Za členov Legislatívnej komisie AS FEŠRR boli vo verejnom hlasovaní zvolení JUDr. J.
Ďurkovičová, JUDr. L. Palšová, PhD. a P. Mariničová. V tajnom hlasovaní bola za
predsedkyňu tejto komisie zvolená JUDr. L. Palšová, PhD.
Za členov Ekonomickej komisie AS FEŠRR boli vo verejnom hlasovaní zvolení doc. Ing.
Alexander Fehér, PhD., Ing. Eva Lázárová a Ing. Marcela Chreneková. V tajnom hlasovaní
bol za predsedu tejto komisie zvolený doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Za členov Pedagogickej komisie AS FEŠRR boli vo verejnom hlasovaní zvolení Ing. Ţaneta
Pauková, PhD., Mgr. Marián Kotrla, PhD. a Patrícia Mariničová. V tajnom hlasovaní bola za
predsedkyňu tejto komisie zvolená Ing. Ţaneta Pauková, PhD.
Za členov Komisie pre rozvoj fakulty AS FEŠRR boli vo verejnom hlasovaní zvolení doc.
Ing. Alexander Fehér, PhD., Jakub Harmat a Ing. Marcela Chreneková. V tajnom hlasovaní
bola za predsedkyňu tejto komisie zvolená Ing. Marcela Chreneková. Overovatelia osvedčili
platnosť priebehu volieb.
Na prvom riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 20.04.2012 AS
FEŠRR:
1. Vzal na vedomie informáciu o pridelení dotácie na FEŠRR SPU v Nitre schválenej AS
SPU a jednomyseľne schvalil návrh na rozdelenie dotácie a tvorbu rozpočtu na Fakulte
európskych štúdií a regionálneho rozvoja. AS FEŠRR a súhlasil s:
- pouţitím 7.920 EUR na štipendiá pre novoprijatých PhD. študentov
- pouţitím neúčelovej dotácie vo výške 629.709 EUR na pokrytie nákladov na mzdy
- pouţitím vlastných zdrojov vo výške 32.951 EUR na vykrytie osobných príplatkov
zamestnancov o odvodov (24.372 EUR mzdy, 8.579 EUR odvody)
- rozdelením účelovej dotácie na Katedru ekológie a Katedru udrţateľného rozvoja
návrhom rozpočtu na rok 2012. Návrh na rozdelenie dotácie a tvorbu rozpočtu FEŠRR
predložila dekanka FEŠRR, prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., v.z. Ing. Zuzana
Bohátová.
2. Schválil nadpolovičnou väčšinou prítomných návrh na členov Vedeckej rady Fakulty
európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na funkčné obdobie rokov 2012 - 2016.

Návrh predloţila dekanka FEŠRR, prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., v.z. doc. Ing. P.
Schwarcz, PhD.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 14.06.2012 AS FEŠRR:
1. Schválil v zmysle čl. 2 a čl. 3 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre vyhlásenie
doplňujúcich volieb kandidátov na funkciu členov AS FEŠRR za študentskú časť
Akademickej obce FEŠRR SPU v Nitre. Podľa čl.9, ods.1 a ods.2 Zásad volieb do AS FEŠRR
SPU v Nitre AS FEŠRR zároveň schválil vyhlásenie o opakovanej voľbe doplňujúcich volieb
na deň 10. júl 2012 (riadny termín) a termín opakovanej voľby doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS FEŠRR na deň 13. júl 2012.
2. Schválil zvolených študentov do FŠVK pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS
FEŠRR, ktoré sa budú konať dňa 10. júla 2012 a opakovaná voľba dňa 13. júla 2012.
Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie na FEŠRR doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. predloţila
AS FEŠRR 2 návrhy na Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2013/2014. AS FEŠRR:
3. Schválil II. variant návrhu na Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU pre akademický
rok 2013/2014.
4. Schválil návrh na doplnenie členov Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja na funkčného obdobia 2012 - 2016 o doc. JUDr. Zuzanu Ilkovú PhD.
5. Schválil verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí
Akademického senátu FEŠRR na web stránke FEŠRR, v rámci sekcie Akademický senát
FEŠRR.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 17.07.2012 informovala
predsedníčka FŠVK, Ing.Eva Lázárová členov AS FEŠRR o priebehu a výsledkoch
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR, uskutočnených v dňoch 10.7.2012.
a 13.7.2012. Na základe výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR boli
za členov AS FEŠRR – študentská časť - zvolení Bc.Pavel Absolon, Tomáš Karabinoš
a Bc.Ľubica Majstríková.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 24.09.2012 AS FEŠRR:
1. Schválil návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja o Ing. Moniku Bumbalovú, Bc. Matúša Vrbu, Simonu Beňovú a Ing.
Kristínu Mandalovú. Návrh predloţila doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., prodekanka pre
výchovu a vzdelávanie na FEŠRR.
2. Schválil Štatút Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre bez
pripomienok. Štatút FEŠRR predloţila na schválenie prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.,
dekanka fakulty.
3. Zvolil v tajnom hlasovaní prodekanov FEŠRR SPU v Nitre pre volebné obdobie rokov
2012 – 2016.
Zvolenými prodekanmi FEŠRR sú: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., doc. Ing. Jana
Jarábková, PhD., doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Návrh predloţila a zdôvodnila prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka fakulty.
4. V zmysle Štatútu FEŠRR, Rokovacieho poriadku FEŠRR a Zásad volieb do AS FEŠRR
uskutočnil AS FEŠRR doplňujúce voľby do komisií AS FEŠRR a to Legislatívnej,
Pedagogickej a Komisie pre rozvoj fakulty z dôvodu zániku členstva v AS FEŠRR študentom
ukončením štúdia na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia.

Za členku Legislatívnej komisie AS FEŠRR bola vo verejnom hlasovaní zvolená Bc. Ľubica
Majstríková. Za člena Pedagogickej komisie AS FEŠRR bol vo verejnom hlasovaní zvolený
Tomáš Karabinoš. Za členku Komisie pre rozvoj fakulty AS FEŠRR bola vo verejnom
hlasovaní zvolená Bc. Ľubica Majstríková.
5. Predsedkyňa AS FEŠRR informovala prítomných o vyhlásení volieb do AS SPU za
študentskú časť AO SPU v Nitre predsedom AS SPU dňa 8.júna 2012. Podľa vyhlásených
volieb do AS SPU za študentskú časť AO SPU je termín konania volieb do AS SPU určený
na 7. november 2012, druhé kolo volieb do AS SPU je určené na 14. november 2012.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 26.10.2012 AS FEŠRR:
1. Prerokoval a jednomyseľne schválil návrh na určenie počtu a štruktúry pracovných miest
zamestnancov zaradených na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja na základe
predpokladaného plnenia úloh v oblasti vzdelávania a výskumu na fakulte, ktorý predloţila
dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., pričom štruktúra by mala byť
nasledovná : vysokoškolskí učitelia – 11 profesorov, 18 docentov a 20 odborných asistentov,
spolu 49 vysokoškolských učiteľov a neučiteľskí zamestnanci– 28 pracovných miest ( včítane
dekan, prodekani).
2. Prerokoval návrh na reakreditáciu študijného programu Integrovaný rozvoj vidieka na III.
stupni vzdelávania na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja a vyjadril
jednomyseľný súhlas s obsahom a znením predloţeného návrhu, ktorý predloţila dekanka
fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 18.12.2012 AS FEŠRR:
1. Prerokoval a jednomyseľne schválil návrh Ďalších podmienok prijatia na štúdium
študijných programov uskutočňovaných Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre pre akademický rok 2013/2014 na II. stupni štúdia doplnený o doplňujúci návrh.
Návrh predloţila dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
2. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov doc. Ing. Pavol Schwarcz,
PhD. predloţil na prerokovanie Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň
vzdelávania (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2013/2014 v študijných
programoch Integrovaný rozvoja vidieka a Environmentálny manaţment, ktorý AS FEŠRR
prerokoval a jednomyseľne schválil.
Akademický senát FEŠRR sa schádzal počas obdobia roku 2012 pravidelne a podľa potreby
tak, aby všetky predkladané materiály boli prerokované v primeraných termínoch.
Prerokovávané materiály pre AS FEŠRR boli predkladané podľa kompetencií členom
odborných komisií AS FEŠRR na pripomienkovanie, ktorý komisie pripomienkovali
a vyjadrovali sa k nemu. Účasť na zasadnutiach AS FEŠRR v Nitre bola veľmi dobrá. Všetky
rokovania AS FEŠRR v Nitre sa riadili zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi
FEŠRR a SPU v Nitre.
Správa o činnosti A FEŠRR za rok 2012 má prierezový charakter, nakoľko všetky zápisnice
z rokovaní AS FEŠRR v Nitre sú verejne dostupné na webovom sidle FEŠRR a takisto
zasadnutia AS FEŠRR v Nitre sú verejné.

JUDr. Jana Ďurkovičová,
Predsedkyňa AS FEŠRR SPU
v Nitre
v.r.

