
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 7.6.2018 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FSŠ UKF v Nitre 

3. Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2019/2020 

4. Zásady edičnej činnosti 

5. Prerokovanie výkonov pracovísk FSŠ UKF v Nitre a prerokovanie a schválenie 

limitov finančných prostriedkov určených na odmeny 

6. Rôzne  

a)   Oslava 15. výročia založenia FSŠ UKF v Nitre 

b) Teambuilding pre zamestnancov FSŠ UKF v Nitre 

c) Informácie z konferencie o duálnom vzdelávaní  

 

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 jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala o zmenách 

v personálnom zložení z dôvodu ukončenia pracovného pomeru niektorých pedagogických 

zamestnancov fakulty. Následne požiadala senátorov o schválenie nového návrhu 

systemizovaných funkčných a pracovných miest.  

 

 Hlasovanie:   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/070618: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Systemizáciu funkčných a pracovných 

miest na FSŠ UKF v Nitre s účinnosťou od 1.9.2018 do 31.8.2019 bez pripomienok.  

 

K bodu 3:     

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana 

Szekeresa o informácie k tomuto bodu programu. Pán prodekan oboznámil prítomných so 

zmenami v Zásadách prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 

2019/2020 a taktiež s obsahom Doplnku k Zásadám prijímacieho konania na magisterské 

štúdium pre akademický rok 2018/2019. Zároveň požiadal senátorov o hlasovanie o prvom 

dokumente, kým ten druhý je zatiaľ len informačného charakteru a bude potrebné ho schváliť 

neskôr, a to potom, ako obdrží fakulta dekrét o akreditácii magisterského študijného programu 

Manažment regionálneho cestovného ruchu.  

 

Hlasovanie:   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/070618: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na 

bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/2020 bez pripomienok. 

  

K bodu 4:    

Pani prodekanka Vargová informovala o návrhu zmien v Zásadách edičnej činnosti na 

FSŠ, ktoré prijali členovia Edičnej rady fakulty na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018. Zároveň 

požiadala senátorov o hlasovanie o tomto dokumente.  
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Hlasovanie:   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/070618: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady edičnej činnosti FSŠ UKF v Nitre 

bez pripomienok.  

 

K bodu 5: 

 Pani dekanka informovala o výkonoch pracovísk za uplynulé obdobie a na základe 

toho predostrela svoj návrh na schválenie limitov finančných prostriedkov určených na 

odmeny.   

 

Hlasovanie:   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/070618: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Limity finančných prostriedkov 

určených na odmeny bez pripomienok.  

 

K bodu 6a): 

 Pani dekanka informovala o pripravovanej oslave, ktorá sa bude konať dňa 9.11.2018 

pri príležitosti 15. výročia založenia FSŠ. Program: slávnostné zasadnutie Akademickej obce 

FSŠ, imatrikulácia študentov 1. ročníka fakulty, slávnostná recepcia. Prostredníctvom 

senátorov pozvala všetkých členov Akademickej obce FSŠ k účasti na uvedenej oslave.  

 

Uznesenie č. 5/070618: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie informácie o oslave k 15. výročiu založenia FSŠ 

UKF v Nitre.  

 

K bodu 6b): 

 Pani dekanka informovala o ďalšej pripravovanej akcii, a to o teambuildingovej 

aktivite pre zamestnancov fakulty mimo priestorov UKF v Nitre. Nakoľko účelové zariadenie 

Beňadik už nie je vo vlastníctve univerzity, navrhuje celodenný výlet do Ostrihomu spojenú 

s plavbou po Dunaji zo Štúrova. Výlet je naplánovaný na 28.6.2018.  

 

Uznesenie č. 6/070618: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie informácie o teambuildingu pre zamestnancov 

FSŠ UKF v Nitre.  

 

K bodu 6c): 

 Dr. Palenčíková v krátkosti informovala o obsahu konferencie o duálnom vzdelávaní, 

ktorá sa konala začiatkom júna 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jej obsahom 

bola výmena skúseností k zavedeniu duálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách.  

 

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 7.6.2018 

 

 

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

              predseda AS FSŠ  


