
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 10.10.2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie o výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ  

3. Dlhodobý zámer FSŠ UKF v Nitre na obdobie 2019 – 2025 

4. Návrh odmeňovania niektorých aktivít na FSŠ 

5. Voľba členov disciplinárnej komisie FSŠ  

6. 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 pôvodným programom zasadnutia, ktorý bol mierne upravený a ktorý bol senátormi 

jednohlasne schválený:   

 

1. Otvorenie 

2. Informácie o výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ  

3. Dlhodobý zámer FSŠ UKF v Nitre na obdobie 2019 – 2025 

4. Návrh odmeňovania niektorých aktivít na FSŠ 

5. Rôzne  

a) Voľba predsedu študentskej časti AS FSŠ  

b) Úpravy dotácie 

c) Schválenie termínu ďalšieho zasadnutia AS FSŠ v roku 2019 

K bodu 2: 

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

voľby do AS FSŠ, ktorý informoval senátorov o výsledkoch doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS FSŠ zo dňa 2.10.2019. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 216, 

všetky boli platné. Považuje to za vysokú účasť. Novými členmi senátu sa stali: Mgr. Rudolf 

Radics, Bc. Alžbeta Lukácsová, Csilla Csobády.     

 

Uznesenie č. 1/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie informácie o výsledkoch 

doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ bez pripomienok. Boli zvolení 

nasledovní študenti:  

1. Mgr. Rudolf Radics (TVMJL15d, 1. roč.) – za neučiteľské študijné programy 

2. Bc. Alžbeta Lukácsová (MBAK16m, 1. roč.) – za neučiteľské študijné programy 

3. Csilla Csobády (MJBI15b, 3. roč.) – za učiteľské študijné programy.    

 

K bodu 3: 

 Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá predostrela návrh 

dokumentu Dlhodobý zámer FSŠ UKF v Nitre na obdobie 2019 – 2025. Pani dekanka 

vyzdvihla len jeho najdôležitejšie časti, ktorými sú ciele vedenia fakulty. Dokument bol 

prerokovaný tak vo vedení fakulty, ako aj na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ dňa 4.10.2019.  

   

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

 

Uznesenie č. 2/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer FSŠ UKF v Nitre na 

obdobie od 2019 do 2025 bez pripomienok.   
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K bodu 4:     

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá vyslovila potrebu 

zmeniť odmeňovanie v prípade niektorých aktivít na našej fakulte. Zmena sa týka odmien za 

habilitačné a inauguračné konania.   

 

Uznesenie č. 3/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Návrh odmeňovania niektorých aktivít 

na FSŠ UKF v Nitre bez pripomienok. 

 

K bodu 5a):     

 Pán predseda odovzdal slovo členom študentskej časti AS FSŠ, aby navrhli zo svojich 

radov  senátora – študenta za predsedu študentskej časti AS FSŠ, ktorého následne schvaľuje 

AS FSŠ. Navrhnutým členom je Mgr. Rudolf Radics, ktorý tento návrh prijal. Pred 

hlasovaním navrhol pán predseda za členov sčítacej komisie nasledovných senátorov: dr. 

Presinszky (predseda), dr. Žitný (člen) a Cs. Csobády (člen).   

 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie:   za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0 

Hlasovanie za predsedu študentskej časti AS FSŠ :  za: 7 proti: 0  zdržal sa: 1  

 

Uznesenie č. 4/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre zvolil za predsedu študentskej časti AS FSŠ  Mgr. 

Rudolfa Radicsa.  

 

K bodu 5b):    

Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá oboznámila prítomných 

so zmenami v dotácii pre FSŠ na rok 2019.  

 

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

 

Uznesenie č. 5/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Úpravy dotácie FSŠ na rok 2019 na 

základe dodatkov č. 2 a 3 – 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej dohody 

o oficiálnej rozvojovej pomoci na 2. a 3. štvrťrok 2019 bez pripomienok.  

 

K bodu 5c):    

Pán predseda požiadal senátorov o schválenie nového termínu na ďalšie zasadnutie AS 

FSŠ, nakoľko vopred schválený termín 14.11.2019 je nevyhovujúci. Navrhol dátum 

21.11.2019 a požiadal senátorov o hlasovanie.   

 

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

 

Uznesenie č. 6/101019: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje termín ďalšieho zasadnutia AS FSŠ 

21.11.2019 bez pripomienok.  

 

V závere zasadnutia pán predseda informoval nasledovne:  

- dňa 17.10.2019 o 10.00 hod. sa bude konať slávnostné zasadnutie Akademickej obce UKF 

v Nitre to pri príležitosti 60. výročia jej založenia. O 12.00 hodine bude slávnostná recepcia 

v ŠD Nitra a o 17.00 hod. sa bude konať koncert vážnej hudby a to v nitrianskej Synagóge. 

Na uvedené podujatia sú pozvaní všetci členovia AO UKF v Nitre.  

- dňa 18.12.2019 o 10.00 hod. bude zasadnutie AO FSŠ UKF v Nitre a v ten istý deň o 16.00 

hod. bude vianočný večierok pre zamestnancov FSŠ. Na obe podujatia sú členovia AO FSŠ 

srdečne vítaní.  
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Následne sa predseda senátu, dr. Balla poďakoval senátorom za ich aktívnu účasť 

a ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.   

 

 

V Nitre dňa 10.10.2019 

 

 

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

              predseda AS FSŠ  


