Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 3.5.2018
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FSŠ pre akademický
rok 2018/2019
3. Dodatočné prijímacie konanie
4. Akčný plán v oblasti vzdelávania na rok 2018
5. Správa o hospodárení FSŠ za rok 2017
6. Prerokovanie a schválenie rozpisu dotácie FSŠ a schválenie limitov finančných
prostriedkov pre pracoviská FSŠ
a) Návrh rozpisu dotácie FSŠ na rok 2018
b) Rozpočet FSŠ na rok 2018
c) Náklady limitov
7. a) Motivačný systém
b) Vymedzenie finančných prostriedkov na krytie nákladov súvisiacich s účasťou
pedagogických a výskumných pracovníkov FSŠ UKF v Nitre na konferenciách/s
edičnou činnosťou
8. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akademického senátu FSŠ, dr. Štefan Balla,
ktorý privítal členov senátu, ako aj prítomných hostí. Následne oboznámil senátorov
s programom zasadnutia, ktorý bol doplnený a jednohlasne schválený nasledovne:
1. Otvorenie
2. Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FSŠ pre akademický
rok 2018/2019
3. Dodatočné prijímacie konanie
4. Akčný plán v oblasti vzdelávania na rok 2018
5. Správa o hospodárení FSŠ za rok 2017
6. Prerokovanie a schválenie rozpisu dotácie FSŠ a schválenie limitov finančných
prostriedkov pre pracoviská FSŠ
a) Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ UKF v Nitre na rok 2018
b) Rozpočet FSŠ na rok 2018
c) Náklady limitov
d) Limity pre pracoviská
7. a) Motivačný systém
b) Vymedzenie finančných prostriedkov na krytie nákladov súvisiacich s účasťou
pedagogických a výskumných pracovníkov FSŠ UKF v Nitre na konferenciách/s
edičnou činnosťou
8. Rôzne
K bodu 2:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana
Szekeresa o informácie k počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FSŠ pre
akademický rok 2018/2019 (prehľad s presnými číslami obdržali senátori v elektronickej
forme vopred).
Diskusia:

Dr. Palenčíková: navrhuje prehodnotitť podmienky prijímacieho konania pre študijný
program Regionálny cestovný ruch, nakoľko sú medzi uchádzačmi z rôznych typov škôl
veľké vedomostné rozdiely.
Doc. Bárcziová: k tejto téme sa vrátime v septembri/októbri 2018, keď budeme riešiť
zásady prijímacieho konania na ďalší akademický rok. Zároveň požiadala dr. Palenčíkovú
o vypracovanie návrhu na zmeny.
Uznesenie č. 1/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie počet prihlásených uchádzačov
o bakalárske štúdium na FSŠ UKF v Nitre pre akademický rok 2018/2019.
K bodu 3:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala prítomných
o návrhu dodatočného prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia na FSŠ pre akademický rok
2018/2019 nasledovne: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii (po dohode
s FF, FPV a PF), Predškolská a elementárna pedagogika, Stredoeurópske areálové štúdiá,
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor.
Uznesenie č. 2/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie dodatočné prijímacie konanie na
FSŠ UKF v Nitre.
K bodu 4:
K akčnému plánu vedenia fakulty na rok 2018 v oblasti vzdelávania poskytol
informácie pán prodekan Szekeres, ktorý oboznámil senátorov s cieľmi vedenia na rok 2018:
Cieľ č.1: Zvýšenie personálnej sebestačnosti pri zabezpečovaní výučby študijných programov
fakulty
Cieľ č.2: Rozšíriť ponuku študijných programov, ktoré dokážu osloviť nové cieľové skupiny
uchádzačov
Cieľ č.3: Fakulta pokračuje v aktualizácii ponuky programov v systéme celoživotného
vzdelávania
Cieľ č.4: Zvyšovať kvalitu a efektivitu vzdelávania
Cieľ č. 5: Vypracovanie konkrétnych postupov k jednotlivým aspektom štúdia
Cieľ č. 6: Vypracovanie nových stratégií v oblasti propagácie a komunikácie so strednými
školami.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 3/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Akčný plán v oblasti vzdelávania na rok
2018 bez pripomienok.
K bodu 5:
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. tajomníčku,
Ing. Balkovú o zhrnutie správy o hospodárení fakulty za rok 2017. Podrobnú správu obdržali
senátori elektronickou formou vopred.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení FSŠ UKF v Nitre
za rok 2017 bez pripomienok.
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K bodu 6a):
O návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ na rok 2018 informovala opäť
Ing. Balková a to na základe dotácie a dodatku dotácie pridelenej fakulte na rok 2018 po
schválení na zasadnutí Akademického senátu UKF v Nitre dňa 23.4.2018. Podrobný návrh
obdržali senátori elektronickou poštou vopred.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 5/030518:
Akademický senát FSŠ schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ
UKF v Nitre na rok 2018 bez pripomienok.
K bodu 6b):
O plánovanom rozpočte fakulty na rok 2018 podala prítomným informácie Ing.
Balková a senátori ho mali možnosť preštudovať z podkladov, ktoré vopred obdržali.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 6/030518:
Akademický senát FSŠ schvaľuje rozpočet FSŠ UKF v Nitre na rok 2018 bez
pripomienok.
K bodu 6c):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala prítomných
o nákladoch pracovísk FSŠ, ktorých úhrada bude v roku 2018 realizovaná navyše prideleného
limitu na tovary a služby:
• náklady za telefóny do výšky 600,- eur
• náklady na opravy a údržbu technických zariadení pracoviska
• náklady na zahraničné pracovné cesty v rámci programu Erasmus+
• náklady na zahraničné pracovné cesty v rámci bilaterálnych dohôd
• odmeňovanie pri splnení podmienok Motivačného systému FSŠ
• náklady na financovanie účasti na konferenciách/kongresoch veľkého
medzinárodného významu v zmysle interného usmernenia FSŠ.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 7/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje náklady limitov pre pracoviská FSŠ UKF
v Nitre bez pripomienok.
K bodu 6d):
K tomuto bodu programu podala informácie p. dekanka Bárcziová, ktorá vyzdvihla
jednu zásadnú zmenu v metodike pri rozdelení prostriedkov na tovary a služby z poplatkov za
prijímacie konanie Bc. pre jednotlivé pracoviská fakulty: pri rozdelení peňazí sa do úvahy
brali aj úväzky našich pedagógov. Podrobný rozpis limitov obdržali členovia senátu vopred.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 8/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje rozpis prostriedkov na tovary a služby
z poplatkov za prijímacie konanie Bc. pre akademický rok 2018/2019 bez pripomienok.

3

K bodu 7a):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá oboznámila prítomných
s návrhom motivačného systému FSŠ podľa nasledovných oblastí (úplné znenie návrhu bolo
senátorom zaslané elektronickou formou vopred):
1. Publikačná činnosť podľa kategórií
2. Organizácia podujatí
3. Riešené granty a projekty
4. Výučba a iné aktivity.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 9/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Motivačný systém FSŠ UKF v Nitre bez
pripomienok.
K bodu 7b):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá predostrela svoj návrh na
pridelenie limitu v súlade s Manuálom systému zabezpečovania kvality na FSŠ UKF v Nitre,
čl. 5.3, bod 2 na krytie nákladov súvisiacich s účasťou pedagogických a výskumných
pracovníkov FSŠ UKF v Nitre na konferenciách/kongresoch veľkého medzinárodného
významu z bežného účtu FSŠ na rok 2018 vo výške 10 000,00 eur.
Ďalej pani dekanka predložila svoj návrh a to v zmysle záverov rokovania členov
Edičnej rady FSŠ dňa 27.3.2018 (bod 3 programu) na pridelenie limitu na edičnú činnosť
v súlade s edičným plánom FSŠ z bežného účtu fakulty na rok 2018 vo výške 2 000,00 eur.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 10/030518:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Vymedzenie finančných prostriedkov na
krytie nákladov súvisiacich s účasťou pedagogických a výskumných pracovníkov FSŠ
UKF v Nitre na konferenciách a Vymedzenie finančných prostriedkov na krytie
nákladov súvisiacich s edičnou činnosťou bez pripomienok.
K bodu 8:
Doc. Bárcziová:
- podľa informácie na webovej stránke Akreditačnej komisie sú schválené študijné
programy Regionálny cestovný ruch (Bc.) a Manažment regionálneho cestovného
ruchu (Mgr.) (viď zápisnica č. 105 zo zasadnutia komisie dňa 4. a 5.4.2018). Čakáme
na oficiálne písomné vyjadrenie komisie
- sumarizácia akademického roka 2017/2018: je veľmi dôležitý počet študentov,
v tomto smere však nie sme úspešní. Máme schválených 5 VEGA projektov, vysoko
hodnotené medzinárodné projekty, jeden Erasmus+ projekt a dobrú publikačnú
činnosť: v týchto oblastiach má fakulta potenciál.
V závere zasadnutia sa pán predseda AS, dr. Balla, poďakoval členom senátu za ich
aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.
V Nitre dňa 3.5.2018
Zapísala: Hajnalka Budinszky

Schválil:
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RNDr. Štefan Balla, PhD.
predseda AS FSŠ

