Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 12.4.2017
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa FSŠ za rok 2016
3. Správa o hospodárení za rok 2016
4. Študijný poriadok
5. Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ na rok 2017
6. Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská FSŠ
7. 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 jednohlasne schválený.

K bodu 2:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala prítomných
prodekanov o stručné informácie k obsahu výročnej správy FSŠ za rok 2016 (výročnú správu
obdržali členovia AS FSŠ vopred):
- prodekan Szekeres: študijné záležitosti
- prodekanka Vargová: vedeckovýskumná činnosť
- prodekanka Vančo: medzinárodná spolupráca
- tajomníčka Polláková: hospodárenie fakulty
Diskusia:
Dr. Palenčíková: publikačná a projektová činnosť doktorandov nie je doriešená.
Navrhuje, aby každý doktorand na začiatku svojich štúdií vypracoval spoločne so svojím
školiteľom plán, koľko publikácií a účasť v projektoch bude mať a čo sa od neho v tomto
smere bude očakávať.
Doc. Vančo: tento problém je od začiatku roka 2017 v štádiu riešenia.
Doc. Vargová: evidencia publikačnej činnosti externých doktorandov do systému KIS
nie je doriešená ani na univerzitnej úrovni. Musí sa to ošetriť najskôr na teoretickej úrovni.
Hlasovanie:

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/120417:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Výročnú správu FSŠ za rok 2016 bez
pripomienok.
K bodu 3:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala tajomníčku
fakulty, Ing. Pollákovú, aby v skratke informovala prítomných s obsahom Správy
o hospodárení FSŠ za rok 2016. Tento materiál obdržali členovia senátu v plnom znení.
Hlasovanie: za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/120417:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2016 bez
pripomienok.

K bodu 4:
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá povedala k tomuto bodu
programu nasledovné: podľa vysokoškolského zákona sa má každá fakulta riadiť vlastným
študijným poriadkom, ak to uzná za vhodné. Na UKF v Nitre sa riadime podľa študijného
poriadku našej univerzity. Následne požiadala p. prodekana Szekeresa, aby oboznámil
senátorov so zmenami, ktoré boli v tomto dokumente nedávno vykonané (tento materiál bol
členom senátu vopred zaslaný).
Dr. Szekeres:
- Študijný poriadok bol po jeho aktualizácii schválený Akademickým senátom UKF
v Nitre dňa 27.3.2017.
- Zmeny sú nasledovné: nové spôsoby organizácie štátnych záverečných skúšok na
bakalárskom stupni štúdia; nový termín „trimester“, ktorý sa doteraz nepoužíval;
zníženie predpísaného počtu kreditov.
Uznesenie č. 5/120417:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Študijný poriadok UKF V Nitre
bez pripomienok.
K bodu 5:
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala Ing. Pollákovú
o informácie k návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre našu fakultu na rok 2017.
Diskusia:
Dr. Gallik: je možnosť prijať dvoch doktorandov v jednom akademickom roku?
Doc. Bárcziová: áno, je tu taká možnosť. Na základe dohody v Kolégiu rektora
nebudeme viazať doktorandov ku konkrétnemu pracovisku. Ich štipendium sa bude hradiť
z vlastných zdrojov fakulty a v prípade, že budeme mať šikovných uchádzačov, počet
prijatých môžeme navýšiť.
Hlasovanie za návrh rozpisu dotácie:

za: 12

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 2/120417:
Akademický senát FSŠ schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ
UKF v Nitre na rok 2017 bez pripomienok.
Hlasovanie za rozpočet na rok 2017:

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/120417:
Akademický senát FSŠ schvaľuje Rozpočet FSŠ na rok 2017 bez pripomienok.

K bodu 6:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá spolu s Ing.
Pollákovou informovali o prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé pracoviská
fakulty podľa platieb za prijímacie konanie v roku 2017. Pani tajomníčka uviedla, že okrem
týchto prostriedkov budú fakultou hradené nasledovné položky:
- 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
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-

náklady na financovanie účasti na konferenciách/kongresoch veľkého medzinárodného
významu v zmysle interného usmernenia FSŠ.

Hlasovanie:

za: 12

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 6/120417:
Akademický senát FSŠ schvaľuje Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská FSŠ
bez pripomienok.

K bodu 7:
Dr. Szekeres: stav prihlášok na bakalárske štúdium ku dňu 11.4.2017 je 297
prihlásených uchádzačov.
Doc. Bárcziová: propagácia fakulty bola v tomto roku riešená tak v printových, ako aj
v elektronických médiách.
Dr. Gallik: dňa 25.4.2017 sa zúčastní zasadnutia Rady vysokých škôl, hlavnou témou
bude „Učiace sa Slovensko“. Ak by mali členovia senátu návrhy na pretlmočenie na tomto
fóre, rád ich uvíta.
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 12.4.2017
Zapísala: Hajnalka Budinszky

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