
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 14.4.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba prodekanov FSŠ na obdobie 2016 – 2020 

3. Návrh rozpočtu FSŠ na rok 2016 

4. Rôzne 

5. Záver  

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie otvoril predseda Akademického senátu FSŠ, RNDr. Štefan Balla, PhD., 

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 pani dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá dala nasledovný 

návrh na prodekanov: 

- prodekan pre vzdelávanie: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.  

- prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj: RNDr. Attila Komzsík, PhD.  

- prodekanka pre vedu a výskum: doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.  

Zároveň dodala, že prácu vyššie menovaných dobre poznáme, nakoľko v uplynulom období 

bol každý z nich členom vedenia fakulty.  

 

 Pán predseda pristúpil k voľbe prodekanov a navrhol sčítaciu komisiu v tomto zložení:  

Dr. Palenčíková, Dr. Presinszky, Bc. Baloghová.    

 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie:  za: 10  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Výsledky volieb: odozvzdaných bolo 10 hlasovacích lístkov, z toho bol jeden neplatný. 

Hlasovanie za Dr. Szekeresa:   za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

Hlasovanie za Dr. Komzsíka:   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 2 

Hlasovanie za doc. Vargovú:   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 2 

 

 

Uznesenie č. 2/140416: 

Akademický senát FSŠ zvolil RNDr. Ladislava Szekeresa, PhD. za prodekana pre 

vzdelávanie, RNDr. Attilu Komzsíka, PhD. za prodekana pre medzinárodné vzťahy 

a rozvoj a doc. PhDr. Zuzanu Vargovú, PhD. za prodekanku pre vedu a výskum. 

 

 K bodu 3:     

 Dr. Balla odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá predostrela návrh rozpočtu 

FSŠ na rok 2016. Podrobný materiál bol senátorom zaslaný elektronickou poštou.  

 

Hlasovanie:      za: 10     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/140416: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje rozpočet FSŠ na rok 2016 bez pripomienok.  

 

K bodu 4:     

Pán predseda dal prítomným priestor na ich otázky: 

Dr. Hrbáček: aký je stav podaných prihlášok uchádzačov o štúdium? 

Dr. Szekeres: na porovnanie: v roku 2015 sme obdržali 380 prihlášok uchádzačov, v roku 

2016 to bolo 277 prihlášok. Najväčší záujem je o študijný program Regionálny cestovný ruch.  
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Doc. Bárcziová:  

- ku klesajúcim číslam: vedenie fakulty podporuje osobné návštevy stredných škôl po 

celom Slovensku za účelom propagácie fakulty a získania čo najviac záujemcov 

o štúdium na FSŠ.  

- UKF sa zapojila do tzv. Mini Erasmus+ mobilitného programu, ktorého sa môžu 

zúčastniť študenti stredných škôl. Je to istý spôsob propagácie našej univerzity.    

 

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 14.4.2016 

 

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

              predseda AS FSŠ  


