
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 12.9.2016 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Systém zabezpečenia kvality vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti FSŠ UKF v 

Nitre 

3. Zásady habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora na FSŠ UKF v Nitre 

4. Zmena koncepcie štátnych záverečných skúšok na bakalárskom stupni štúdia 

5. Voľba prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FSŠ UKF v Nitre 

6. Voľba členov Disciplinárnej komisie FSŠ UKF v Nitre 

7. Harmonogram akademického roka 2016/2017 

8. Doplňujúce informácie o štúdiu na FSŠ UKF v Nitre 

9. Rôzne 

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie otvoril a viedol RNDr. Štefan Balla, PhD., predseda Akademického senátu 

FSŠ UKF v Nitre, ktorý prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Program bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

 Predseda AS FSŠ odovzdal slovo Dr. habil. PaedDr. Žofii Bárcziovej, PhD., dekanke 

FSŠ UKF v Nitre, ktorá predložila členom AS dokument Systém zabezpečenia kvality 

vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti FSŠ, doplnený o zoznam ukazovateľov kvality v 

jednotlivých oblastiach vedeckovýskumnej činnosti v súlade s vnútorným systémom kvality 

UKF. O konkrétnych doplneniach v rámci prílohy č. 3 bod 4, ods. 10 a 11 (cieľ, rozsah 

a metódy zberu, zodpovedná osoba) informovala doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.   

 

Diskusia:  

 PhDr. J. Gallik, PhD.: Fakulta realizuje a vyhodnocuje svoju vedeckovýskumnú 

činnosť v súlade s predloženým dokumentom. 

 Dr. habil.  PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD.: Do Systému kvality vedeckovýskumnej 

činnosti a ďalšej tvorivej činnosti sú zahrnuté aj osobitosti fakulty (súvisia s plnením 

minimálnych kritérií habilitačného a inauguračného konania). 

 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/120916: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje dokument Systém zabezpečenia kvality 

vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti FSŠ.   

 

K bodu 3:     

Dekanka FSŠ UKF v Nitre v súčinnosti  s prodekankou pre vedu a výskum predložili 

a oboznámili AS FSŠ so Zásadami habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora na 

FSŠ UKF v Nitre.   

 

Diskusia:  

 PhDr. J. Gallik, PhD.: Aké budú poplatky za habilitačné konanie? 
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Dr. habil.  PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD.: Poplatky spojené s habilitačným, resp. 

inauguračným konaním, ktoré budú vychádzať z reálnych nákladov, budú pred zverejnením 

predložené členom AS FSŠ..  

 

Uznesenie č. 2/120916: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Zásady habilitačného konania 

a vymenúvacieho konania za profesora na FSŠ UKF v Nitre.  

 

K bodu 4:     

V rámci tohto bodu dekanka FSŠ oboznámila členov AS s novou koncepciou štátnych 

skúšok na bakalárskom stupni štúdia, ktorá bola prerokovaná na kolégiu rektora, zasadnutí 

vedenia FSŠ i kolégia dekana FSŠ.  Ide o nasledujúce zmeny: 

- zrušenie štátnej skúšky z predmetov, jediným predmetom štátnej skúšky bude 

obhajoba záverečnej práce, 

- zvýšenie náročnosti i vážnosti obhajoby bakalárskych prác - charakter kolokvia, 

prezentácia výsledkov výskumu, vypracovanie detailnejších posudkov,  

Dekanka FSŠ upozornila aj na výhody takto realizovaných štátnych skúšok, a to na základe 

skúsenosti z Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra maďarského jazyka a literatúry, 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry). 

Následne pani dekanka odovzdala slovo RNDr. Ladislavovi Szekeresovi, PhD., ktorý 

v súvislosti so štátnymi skúškami upozornil: 

- na zachovanie kreditovej hodnoty ŠS: 

a) UMJL: obhajoba bakalárskej práce - 16 kreditov; MSBM – 14 kreditov,  

b) UVP (PEP): zrušenie predmetov ŠS, 16 kreditov, 

c) KCR: 14 kreditov 

d) USJK: 14 kreditov 

- na platnosť nastolenej koncepcie SS (už u študentov 3. ročníka) a v prípade študijných 

programov, kde je táto zmena zrealizovateľná. 

Diskusia:  

-  Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD.: Informácia o zmene Študijného poriadku UKF. 

PaedDr. M. Hrbáček, PhD.: Upozornenie na problém vymedzenia okruhu otázok 

v priebehu obhajoby bakalárskej práce bez vopred stanovených téz.  

- RNDr. L. Szekeres, PhD.: Predseda komisie ŠS bude mať väčšiu váhu pri rozhodovaní 

o adekvátnosti formulovaných otázok. Teoretické otázky sa majú týkať témy 

bakalárskej práce. 

- PaedDr. K. Presinszky, PhD.: Akým spôsobom bude zabezpečená kvalita 

bakalárskych prác? 

- PhDr. Z. Palenčíková, PhD.: Predložila návrh realizácie seminára k bakalárskym 

prácam, ktorá by mohla zabezpečiť kvalitu predkladaných prác. 

- Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD.: Požiadavky spojené s prípravou bakalárskej 

práce a udelenia kreditov by mali byť súčasťou informačného listu predmetu. 

Z hľadiska úrovne práce majú svoje opodstatnenie semináre k bakalárskej práci.  

- RNDr. L. Szekeres, PhD.: Ak študent neobháji bakalársku prácu v dôsledku jej 

nedostatočnej kvalitatívnej úrovni, musí ju prepracovať a absolvovať štátne záverečné 

skúšky o rok. Ak je bakalárska práca na akceptovateľnej úrovni, avšak ju študent 

neobháji, môže sa zúčastniť štátnych záverečných skúšok v opravnom termíne ešte v 

tom istom akademickom roku. Podobne ako na FPV UKF v Nitre, kde je zaradený do 

bloku výberových predmetov aj úvodný seminár k bakalárskej práci, by sme mohli 

zaradiť aj do študijných programov realizovaných na FSŠ (je to na podnet prorektora 

Barátha). 
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- Ing. R. Žitný,PhD.: Aký bude dopad zrušenia skúšok z predmetov ŠS pre absolventov, 

napríklad študijného programu Regionálny cestovný ruch? 

- Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD.: Výsledky skúšok z jednotlivých, študentom 

úspešne absolvovaných predmetov zostávajú uvedené v dodatku k diplomu. 

- PhDr. Z. Palenčíková, PhD.: Navrhla zapracovať modifikované požiadavky na 

udelenie kreditov za seminár k bakalárskej práci do informačných listov na každom 

pracovisku FSŠ.  

    

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/120916: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje zmeny v koncepcii štátnych záverečných 

skúšok na bakalárskom stupni štúdia. 

 

K bodu 5:  

Dekanka FSŠ UKF v Nitre Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD., predložila AS FSŠ svoj 

návrh prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj - Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., 

zároveň oboznámila členov s vedecko-pedagogickou charakteristikou kandidátky. 

Následne Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., predstavila svoju koncepciu rozvoja 

medzinárodnej spolupráce i pozitívneho zviditeľňovania fakulty. 

 

Pred hlasovaním o novom prodekanovi pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FSŠ predseda AS 

navrhol členov sčítacej komisie, a to: PhDr. Z. Palenčíkovú, PhD. (predsedníčka), PaedDr. M. 

Hrbáček, PhD. (člen) a PaedDr. K Presinszky, PhD. (člen).     

-  

- Hlasovanie o členoch sčítacej komisie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

- Hlasovanie o novom prodekanovi FSŠ:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 6:  

Predseda informoval prítomných, že v dôsledku ukončenia členstva 3 členov 

Disciplinárnej komisie FSŠ z radu študentov, je potrebné zvoliť nových členov tejto komisie. 

Prodekan RNDr. L. Szekeres, PhD.,  navrhol týchto študentov: 

1. Péter Fodor,  Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, 2. ročník, Bc. štúdium 

2. Peter Moritz, Regionálny cestovný ruch, 2. ročník, Bc. štúdium 

3. Tibor Szomolai, Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor, 2. ročník, Bc. štúdium 

 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/120916: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje nových členov – študentov Disciplinárnej 

komisie FSŠ UKF v Nitre –  Petra Fodora, Petra Moritza, Tibora Szomolaiho.  

 

 

K bodu 7:  

RNDr. L. Szekeres, PhD.,  prodekan pre vzdelávanie informoval o zmenách v harmonograme 

akademického roka 2016/2017: 

- zmena skúškového obdobia: 17.4. – 13.5.2017 (Bc. štúdium),  

- zmena odovzdávania posudkov bakalárskych prác: do 17.5.2017. 

 

Uznesenie č. 5/120916: 
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Akademický senát FSŠ berie na vedomie úpravu harmonogramu akademického roka 

2016/2017.  

 

  K bodu 8:  

V rámci tohto bodu RNDr. L. Szekeres, PhD.,  upozornil na úlohy späté so štúdiom, a to:  

- do 30.9.2016 - zverejnenie a schválenie tém bakalárskych prác, tlač zadaní ZP v dvoch 

exemplároch 

- do 31.10.2016 – prihlasovanie sa na témy bakalárskych prác, 

- ostatné termíny podľa harmonogramu akademického roka 2016/2017.  

 

Uznesenie č. 6/120916: 

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

v Nitre.   

 

K bodu 8:  

RNDr. L. Szekeres, PhD.,  informoval o zápisoch a aktuálnych počtoch študentov 

zapísaných na štúdium na FSŠ UKF:  

 

akad. rok prihlásení prijatí návratky zapísaní  

2015/2016 368 281 171 156 

2016/2017 279 230 133  

 

- zápisy študentov ešte neskončili, v priebehu tohto týždňa sa uskutoční zápis študentov 

prvých ročníkov, čísla budú známe neskôr, ktoré p. prodekan Szekeres rozošle na 

pracoviská 

- na počet študentov má vplyv aj fakt, že neotvárame externé  štúdium. 

 

Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD., dekanka FSŠ, upozornila na skutočnosť, že 

s výnimkou ŠP Regionálny cestovný ruch záujem o štúdium na FSŠ klesá, garanti 

jednotlivých ŠP budú oslovení, aby v zmysle vnútorného systému kvality vyhodnotili študijné 

programy.  

- vyjadrila svoju žiadosť o súdržnosť a kolegialitu v rámci fakulty.  

 

K bodu 9: 

Predseda AS FSŠ RNDr. Š. Balla, PhD.,  vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti 

AS FSŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 8.11.2016 od 9.00 do 13.00 hod. vo vestibule fakulty. 

Odôvodnenie: v dôsledku skončenia členstva dr. habil. Mgr. I. Vančo, PhD., je potrebné 

zvoliť 1 zástupcu zo zamestnaneckej časti AO FSŠ.  Neanonymné návrhy sa predkladajú 

predsedovi volebnej volebnej komisie AS FSŠ, a to do 1.11.2016.  

Informácie k voľbám budú zverejnené na stránke FSŠ, na oficiálnej výveske fakulty a budú 

rozoslané na jednotlivé pracoviská FSŠ dňa 7.10.2016.  

Predseda navrhol volebnú komisiu v zložení: predseda: RNDr. Attila Tóth,  PhD., členovia: 

Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., Mgr. Dominika Tekelyová, PhD., Peter Jaroš, Eleonóra 

Majorová.  

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7/120916: 
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Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje členov volebnej komisie pre doplňujúce 

voľby do zamestnaneckej časti AS FSŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 8.11.2016.   

 

Predseda AS FSŠ upozornil na to, že z každého pracoviska môžu byť zvolení do AS FSŠ 

najviac dvaja kandidáti. V tomto prípade by mali byť navrhnutí kandidáti z pracovísk UMJL 

a KCR.  

 

Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD., predložila AS návrh na schválenie motivačného 

systému k účasti pedagógov fakulty na významných konferenciách: 

- zostatok z akademického roka 2015/2016 je 771,- eur 

- návrh na akademický rok 2016/2017 je 10 000,- eur 

- z roka 2015 sa prenieslo 6 347,- eur, za rok 2015 sa vyčerpalo 3 633,- eur.  

 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 8/120916: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje motivačný systém k účasti pedagógov 

fakulty na významných konferenciách  na akademický rok 2016/2017 sumou 10 000,- 

eur.    

 

PaedDr. K. Presinszky, PhD., navrhol vyhlásiť ŠVOUČ ešte v priebehu mesiaca september 

2016, práce odovzdať do začiatku marca 2017.   

Uznesenie č. 9/120916: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie návrh termínu na vyhlásenie ŠVOUČ.    

 

 

V závere zasadnutia sa Dr. habil. PaedDr. Ž. Bárcziová, PhD., poďakovala členom AS 

FSŠ za schválenie predložených návrhov a RNDr. Š. Balla, PhD., za účasť na zasadnutí AS 

FSŠ.   

 

 

V Nitre dňa 12.9.2016 

 

 

 

Zapísali:       Schválil: 

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.     RNDr. Štefan Balla, PhD.  

Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.     predseda AS FSŠ  

  

   

     


