
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 1.12.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSŠ 

3. Výsledky kontroly výučby v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 

4. Organizácia a harmonogram letného semestra akademického roka 2016/2017 

5. Analýza vedeckovýskumnej činnosti FSŠ v roku 2016 

a) projektová činnosť FSŠ v roku 2016 

b) stav publikačnej činnosti FSŠ v roku 2016 ku dňu 20.11.2016  

c) príprava projektovej činnosti  

6. Zásady prijímacieho konania na FSŠ v akademickom roku 2017/2018 

7. Informácia o úpravách rozpočtu dotácie  FSŠ v roku 2016 

8. Rôzne 

9. Záver  

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie otvoril predseda Akademického senátu FSŠ, RNDr. Štefan Balla, PhD., 

ktorý privítal členov senátu, ako aj prítomných hostí. Následne oboznámil senátorov 

s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. Dr. Attilovi Tóthovi, predsedovi volebnej komisie pre 

voľby do AS FSŠ, ktorý informoval senátorov o výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti 

AS FSŠ zo dňa 8.11.2016. Novým členom senátu sa stal: Dr. habil. PaedDr. Kristián 

Benyovszky, PhD.   

 

K bodu 3:     

 Dr. Balla odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá prítomných oboznámila 

s výsledkami kontroly výučby v zimnom semestri akademického roka 2015/2016.  

 

Uznesenie č. 1/011216: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie výsledky kontroly výučby v zimnom semestri 

akademického roka 2015/2016. 

 

K bodu 4:     

Pán predseda odovzdal slovo pánovi prodekanovi Szekeresovi, ktorý informoval 

o najdôležitejších termínoch k organizácii a harmonogramu letného semestra akademického 

roka 2016/2017, ktoré sa nachádzajú na stránke univerzity v plnom rozsahu.  

 

Diskusia:  

 Dr. Palenčíková: uvítala by vypracovanie kolokvia k novým bakalárskym štátnym 

záverečným skúškam (ŠZS). 

 Doc. Bárcziová: ŠZS sa nezrušili, ale podľa vysokoškolského zákona sa zmenili: 

skúška bude len z jedného predmetu a to z Obhajoby bakalárskej práce. V prípade 

magisterských ŠZS ostáva štátna skúška + obhajoba. V praxi to znamená, že študent dostane 

posudok s otázkami, ktoré sa budú týkať širšieho kontextu bakalárskej práce. Bude to 

z dôvodu, aby bakalárska práca dostala väčší dôraz. K tejto problematike plánujeme 

zasadnutie Akademickej obce FSŠ v marci budúceho roka.  
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Uznesenie č. 2/011216: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie organizáciu a harmonogram letného semestra 

akdemického roka 2016/2017. 

 

K bodu 5: 

 K tomuto bodu programu boli senátorom zaslané podrobné podkladové materiály. 

Z tohto dôvodu p. prodekanka Vargová informovala len stručne: 

 

5a) projektová činnosť FSŠ v roku 2016 

 

 Uznesenie č. 3/011216: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie projektovú činnosť FSŠ v roku 2016. 

 

5b) stav publikačnej činnosti FSŠ v roku 2016 ku dňu 20.11.2016 

 

Diskusia:  

 Doc. Bárcziová: napriek tomu, že počet publikácií má klesajúcu tendenciu, potešujúci 

je fakt, že v kategórii Ostatné je oveľa menej publikácií, t.j. publikácie sú kvalitnejšie.  

 

Uznesenie č. 4/011216: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie stav publikačnej činnosti FSŠ v roku 2016 ku 

dňu 20.11.2016. 

 

5c) príprava projektovej činnosti  

  

Uznesenie č. 5/011216: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie prípravu projektovej činnosti FSŠ.  

 

K bodu 6: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. prodekanovi Szekeresovi: podľa vysokoškolského 

zákona je potrebné schváliť Zásady prijímacieho konania na FSŠ v akademickom roku 

2017/2018 a to prípade magisterského a doktorandského štúdia. Zmeny oproti zásadám 

z ostatného obdobia budú len minimálne (termíny, výrazy). Úplné znenie oboch zásad 

obdržali členovia senátu elektronickou poštou.  

 

Hlasovanie na zásady magisterského šúdia:   za: 12     proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/011216: 

Akademický senát FSŠ schválil Zásady prijímacieho konania na magisterské štúdium na 

FSŠ pre akademický rok 2017/2018 bez pripomienok.  

 

Hlasovanie za zásady doktorandského štúdia:  za: 12     proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/011216: 

Akademický senát FSŠ schválil Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

na FSŠ pre akademický rok 2017/2018 bez pripomienok.  

 

K bodu 7:  

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, ktorá spolu s Ing. Pollákovou, tajomníčkou 

fakulty informovali o úpravách rozpočtu dotácie FSŠ v roku 2016. Podklady boli senátorom 

tiež vopred zaslané.   

 

Hlasovanie:   za: 12     proti: 0  zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 8/011216: 

Akademický senát FSŠ schválil úpravy rozpočtu dotácie FSŠ v roku 2016 bez 

pripomienok.   

 

K bodu 8:  

 Dr. Gallik ako člen Rady vysokých škôl za FSŠ informoval senátorov, že ďalšie 

zasadnutie rady bude dňa 13.12.2016 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre. Hlavnými témami budú: metodika k rozpočtu a program „Učiace sa Slovensko“. 

Požiadal prítomných o ich návrhy k uvedeným témam, ktoré by na tomto zasadnutí v rámci 

diskusie tlmočil.  

 Doc. Bárcziová: do pozornosti dáva Etický kódex UKF, ktorý bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 26. septembra 2016 a je 

dostupný na webovej stránke univerzity.  

  

 

V závere zasadnutia sa pán predseda AS, dr. Balla, poďakoval členom senátu za ich 

aktívnu účasť a za celoročnú prácu a  

ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.   

 

 

V Nitre dňa 1.12.2016 

 

 

 

Zapísala: Hajnalka Budinszky  Schválil: RNDr. Štefan Balla, PhD.  

              predseda AS FSŠ  


