Správa o činnosti AS FEŠRR za r. 2013
V roku 2013 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí Akademického senátu Fakulty európskych
štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR). AS FEŠRR pracuje v 3.
funkčnom období.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 12.04.2013 AS FEŠRR:
1. Prerokoval a jednomyseľne schválil Návrh na tvorbu rozpočtu Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a na rozdelenie
dotácie na kalendárny rok 2013/2014, predložený dekankou FEŠRR, prof. JUDr. A.
Bandlerovou, PhD.
2. Hlasovaním sa jednomyseľne kladne vyjadril k Návrhu na zriadenie samostatného
vedecko-výskumného a vzdelávacieho pracoviska FEŠRR SPU v Nitre: Centrum výskumu
bioenergie, ktorý predložila dekanka FEŠRR, prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD.
3. Prerokoval a jednomyseľne schválil návrh zmien Štatútu FEŠRR (v súvislosti so zriadením
samostatného vedecko-výskumného a vzdelávacieho pracoviska FEŠRR SPU v Nitre, Centra
výskumu bioenergie, ktoré je súčasťou FEŠRR). Návrh predložila dekanka FEŠRR.
4. Prerokoval a jednomyseľne schválil návrh na zvýšenie 5 % tarifných platov pre
nepedagogických zamestnancov pre rok 2013, ktorý predložila dekanka FEŠRR.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 12.06.2013 AS FEŠRR:
1. Jednomyseľne schválil Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň
vzdelávania (doktorandské štúdium) v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka
v akademickom roku 2013/2014, ktorý predložila prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., dekanka
FEŠRR.
2. Jednomyseľne schválil návrh Zmeny č.1/2013 Zásad volieb do Akademického senátu
FEŠRR SPU v Nitre. Návrh Zmeny č. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FEŠRR SPU
v Nitre predložila predsedkyňa AS FEŠRR SPU v Nitre, JUDr. J. Ďurkovičová. Dôvodom
prvých čiastkových zmien je nevyhnutnosť zosúladenia Zásad volieb do AS FEŠRR
s poslednou rozsiahlou novelizáciou zákona o vysokých školách.
3. Jednomyseľne schválil vopred predložené žiadosti študentov Tomáša Karabinoša a Bc.
Ľubice Majstríkovej o pozastavenie členstva v študentskej časti AS FEŠRR z dôvodu
ukončenia štúdia na 1. a 2. stupni štúdia a zároveň podania si prihlášky u oboch študentov na
ďalší stupeň štúdia. 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
AS FEŠRR považovať za neprítomných na zasadnutí AS FEŠRR.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 20.06.2013 AS FEŠRR:
1. Jednomyseľne schválil zmenu zápisnice č. 07/2013 zo dňa 12. apríla 2013 a to vypustením
prílohy č.3 k bodu 5) zápisnice z dôvodu, že k uvedenej prílohe č. 3 bodu 5) zápisnice č.
07/2013 sa AS FEŠRR nevyjadroval.
2. Jednomyseľne schválil Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov v I.
stupni štúdia uskutočňovaných Fakultnou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
v Nitre pre akademický rok 2014/2015 – alternatívu prijímací pohovor s uchádzačom.
3. Jednomyseľne schválil návrh Zmeny č.2/2013 Zásad volieb do Akademického senátu
FEŠRR SPU v Nitre, ktorý predsedkyňa akademického senátu JUDr. J. Ďurkovičová,
predložila na rokovanie. Dôvodom ďaľších čiastkových zmien je nevyhnutnosť zosúladenia
Zásad volieb do AS FEŠRR s poslednou rozsiahlou novelizáciou zákona o vysokých školách.

4. 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 člena študentskej
časti AS FEŠRR Ing. Pavla Absolóna z titulu ukončenia členstva v AS FEŠRR z dôvodu
ukončenia štúdia na FEŠRR.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 12.07.2013 AS FEŠRR:
1. Bol predsedkyňou AS FEŠRR, JUDr. J. Ďurkovičovou informovaný o konaní sa
doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR, ktoré sa uskutočnili
dňa 9. júla 2013 v zasadacej miestnosti Dekanátu FEŠRR. Za FŠVK informovala zasadnutie
akademického senátu o výsledkoch uskutočnených volieb členka FŠVK Ing. E. Lázárová.
Do AS FEŠRR na základe výsledkov volieb bola zvolená študentka 1. ročníka
doktorandského typu štúdia na IRV, Ing. Eva Schultzová, ktorá sa predstavila členom senátu
a zložila sľub člena AS FEŠRR.
2. Jednomyseľne schválil návrh Zmeny č. 3/2013 Zásad volieb do Akademického senátu
FEŠRR SPU v Nitre. Dôvodom čiastkových zmien je nevyhnutnosť zosúladenia Zásad volieb
do AS FEŠRR s poslednou novelizáciou zákona o vysokých školách.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 24.09.2013 AS FEŠRR:
1. Jednomyseľne kladne a bez pripomienok prerokoval žiadosť o priznanie spôsobilosti
FEŠRR uskutočňovať študijný program Integrovaný rozvoj vidieka v dennej forme štúdia na
III. stupni vzdelávania na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorý predložila
dekanka FEŠRR, prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
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 členku študentskej
časti AS FEŠRR Ing. Evu Lázárovú, PhD. z titulu ukončenia členstva v AS FEŠRR z dôvodu
ukončenia doktorandského štúdia na FEŠRR.
3. Bol informovaný dekankou fakulty prof. JUDr. Annou Bandlerovou, PhD. o príprave
fakulty na komplexnú akreditáciu, ktorá sa uskutoční v roku 2014. Prodekanka pre výchovu
a vzdelávanie doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. informovala členov AS FEŠRR o navrhovaných
nových študijných programoch pre komplexnú akreditáciu v r. 2014.
Na riadnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré sa konalo dňa 22.10.2013 AS FEŠRR:
1. Bol predsedkyňou AS FEŠRR informovaný o konaní sa doplňujúcich volieb do študentskej
časti Akademického senátu FEŠRR, ktoré sa uskutočnili dňa 16. októbra 2013 v zasadacej
miestnosti Dekanátu FEŠRR. Za FŠVK zverejnil výsledky doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS FEŠRR člen FŠVK Bc. Martin Motyčák, ktorý zároveň informoval zasadnutie
Akademického senátu o priebehu volieb podľa uskutočneného zápisu z týchto volieb. Do
Akademického senátu FEŠRR na základe výsledkov volieb bola zvolená Bc. Katarína
Dirgasová, študentka II. ročníka druhého stupňa štúdia v študijnom programe Manažment
rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, ktorá zložila a podpísala sľubu člena AS
FEŠRR SPU v Nitre.
2. Jednomyseľne schválil návrh Zmeny č. 4/2013 Zásad volieb do Akademického senátu
FEŠRR SPU v Nitre, ktorý predsedkyňa akademického senátu JUDr. J. Ďurkovičová,
predložila na rokovanie a zdôvodnila. Dôvodom čiastkových zmien je nevyhnutnosť
zosúladenia Zásad volieb do AS FEŠRR s novelizáciou zákona o vysokých školách.
Akademický senát FEŠRR sa schádzal počas obdobia roku 2013 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, ktoré 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 2013 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.

