
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 17.3.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Úvod 

2. Výsledky volieb do AS FSŠ zo dňa 2.3.2016 

3. Voľba predsedu a predsedníctva novozvoleného AS FSŠ  

4. Správa o činnosti AS FSŠ v uplynulom volebnom období 

5. Výročná správa FSŠ 

6. Správa o hospodárení FSŠ a plnenie rozpočtu FSŠ 

7. Rôzne 

 

K bodu 1: 

 Zasadnutie otvorila predsedníčka Akademického senátu FSŠ, doc. PhDr. Anna 

Sándorová, PhD., ktorá privítala prítomných členov starého aj nového senátu fakulty, ako aj 

prítomných hostí. Členom starého senátu odovzdala ďakovné listy a poďakovala sa im za ich 

štvorročnú prácu v AS FSŠ. Následne oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 

Program bol členmi nového senátu jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

 Pani predsedníčka odovzdala slovo p. Dr. Jánovi Baukovi, predsedovi volebnej 

komisie pre voľby do AS FSŠ, ktorý informoval senátorov o výsledkoch volieb do 

zamestnaneckej aj študentskej časti AS FSŠ zo dňa 2.3.2016. Nové zloženie senátu je 

nasledovné:  

- do zamestnaneckej časti AS FSŠ boli zvolení: 

RNDr. Štefan Balla, PhD.; Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS; PhDr. Ján Gallik, PhD.; PaedDr. 

Magdaléna Hrbáček, PhD.; PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.; PaedDr. Károly Presinszky, 

PhD.; Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.; Ing. Rastislav Žitný, PhD. 

- do študentskej časti AS FSŠ boli zvolení:  

z učiteľských študijných programov: Bc. Barbara Baloghová, MJBI15m, 1.r.; Eleonóra 

Majorová, PEM15b, 1.r. 

z neučiteľských študijných programov: Peter Jaroš, RCR16b, 2.r.; Júlia Kellerová, 

RCR16b, 2.r. 

 

Uznesenie č. 2/170316: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie výsledky volieb do zamestnaneckej aj 

študentskej časti AS FSŠ zo dňa 2.3.2016.   

 

K bodu 3: 

 Pani predsedníčka pristúpila k voľbe predsedníctva AS FSŠ (predseda, podpredseda, 

tajomník, predseda študentskej časti). Za členov sčítacej komisie navrhla Dr. Hrbáček, Dr. 

Palenčíkovú a J. Kellerovú.   

 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie:  za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Voľba predsedu AS FSŠ: za predsedu AS FSŠ bol navrhnutý RNDr. Štefan Balla, PhD.,  ktorý 

súhlasil s kandidatúrou. 

 

Hlasovanie:     za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/170316: 

Akademický senát FSŠ zvolil RNDr. Štefana Ballu, PhD. za predsedu AS FSŠ.   
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Voľba podpredsedu AS FSŠ: za podpredsedu AS FSŠ boli navrhnutí: 

1. PaedDr. Károly Presinszky, PhD.  – nesúhlasil s kandidatúrou 

2. Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. – nesúhlasila s kandidatúrou 

3. PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD. – súhlasila s kandidatúrou 

 

V tomto prípade bolo potrebné zvoliť nových členov sčítacej komisie, nakoľko člen sčítacej 

komisie, Dr. Hrbáček bola navrhnutá na post podpredsedu AS FSŠ. Nové zloženie sčítacej 

komisie bol navrhnutý v tomto zložení: Dr. Palenčíková, Dr. Žitný, J. Kellerová.  

 

Hlasovanie za členov sčítacej komisie:  za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

Hlasovanie za podpredsedu AS:  za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/170316: 

Akademický senát FSŠ zvolil PaedDr. Magdalénu Hrbáček, PhD. za podpredsedu AS 

FSŠ.   

 

Voľba tajomníka AS FSŠ: za tajomníka AS FSŠ bola navrhnutá Mgr. Hajnalka Budinszky, 

DiS., ktorá s kandidatúrou súhlasila. 

 

Hlasovanie:  za: 10   proti: 0   zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 5/170316: 

Akademický senát FSŠ zvolil Mgr. Hajnalku Budinszky, DiS. za tajomníka AS FSŠ.   

 

Voľba predsedu študentskej časti AS FSŠ: za zástupcu študentov boli navrhnutí: 

1. Bc. Barbara Baloghová – nesúhlasila s kandidatúrou 

2. Peter Jaroš – súhlasil s kandidatúrou 

 

Hlasovanie:  za: 11      proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/170316: 

Akademický senát FSŠ zvolil Petra Jaroša za predsedu študentskej časti AS FSŠ.  

 

Doc. Sándorová odovzdala svoje miesto a zablahoželala novému predsedovi AS, Dr. Ballovi, 

ktorý sa ujal vedenia AS FSŠ a poďakoval sa členom senátu za ich dôveru.  

  

K bodu 4:     

 Dr. Balla odovzdal slovo doc. Sándorovej, ktorá v stručnosti informovala prítomných 

o činnosti senátu v uplynulom štvorročnom období. Podrobné správy boli členom senátu 

doručené elektronickou poštou.  

 

Uznesenie č. 7/170316: 

Akademický senát FSŠ berie na vedomie Správu o činnosti AS FSŠ za obdobie rokov 

2012 – 2016.  

 

K bodu 5:     

Pán predseda odovzdal slovo p. dekanovi Komzsíkovi, ktorý spolu s prodekanmi 

v krátkosti informoval o jednotlivých častiach výročnej správy fakulty za rok 2015 

nasledovne (podrobnú správu obdržali senátori elektronickou poštou vopred):  

Prodekan Szekeres: študijné záležitosti a vzdelávanie 

Prodekanka Vargová: vedecko-výskumná činnosť 

Prodekanka Bárcziová: medzinárodná spolupráca. 
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Diskusia:   

 Dr. Balla: aký je názor vedenia na programy ďalšieho vzdelávania?  

 Dr. Komzsík: niektorým končí platnosť. V metodicko-pedagogických centrách je 

takýto typ vzdelávania bezplatný, pedagógovia pôjdu radšej tam. Na našej fakulte to bude 

fungovať len vtedy, ak budeme proaktívni.  

  

Hlasovanie:  za: 11      proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/170316: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje výročnú správu za rok 2015 bez pripomienok.   

 

K bodu 6:     

Pán predseda odovzdal slovo p. dekanovi Komzsíkovi, ktorý v stručnosti informoval o 

správe o hospodárení FSŠ a o plnení rozpočtu FSŠ za rok 2015. Podrobnú správu dostali 

členovia senátu elektronickou poštou vopred.  

 

Hlasovanie za správu o hospodárení: za: 11      proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/170316: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje správu o hospodárení za rok 2015 bez pripomienok.   

 

Hlasovanie za plnenie rozpočtu:  za: 11      proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/170316: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2015 bez pripomienok.   

 

K bodu 7:     

Pán dekan informoval nasledovne:  

- dňa 14.3.2016 bolo zasadnutie AS UKF, kde sa schválil rozpočet na rok 2016. 

V blízkej budúcnosti bude o tom hlasovať aj AS FSŠ. 

- nakoľko je to jeho posledné zasadnutie v AS FSŠ s týmto vedením, pán dekan sa 

poďakoval členom vedenia za ich štvorročnú prácu.    

- začiatkom apríla 2016 bude zasadať Akreditačná komisia a bude rozhodovať o nami 

podanom magisterskom študijnom programe Manažment regionálneho cestovného 

ruchu. V prípade kladného posúdenia by sa začalo vzdelávanie v tomto programe už 

v septembri 2016. 

 

 

V závere zasadnutia sa pán dekan Komzsík poďakoval členom AS za ich 

konštruktívnu prácu na dnešnom zasadnutí. Zároveň sa poďakoval aj pán predseda AS, dr. 

Balla za aktívnu účasť senátorov a ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.   

 

 

V Nitre dňa 17.3.2016 

 

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

              predseda AS FSŠ  


