
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 19.5.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FSŠ pre akademický 

rok 2016/2017 

3. Dodatočné prijímacie konanie 

4. Organizácia akademického roka 2016/2017 

5. Systemizované miesta 

6. Zásady prijímacích konaní na akademický rok 2017/2018 

7. Prerokovanie a schválenie rozpisu dotácie  FSŠ a schválenie limitov finančných 

prostriedkov, určených na odmeny a na tovary a služby pre pracoviská FSŠ 

8. Schválenie členov Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre 

9. Rôzne. 

 

K bodu 1: 

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

PhD., ktorý prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. Program bol členmi 

senátu jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. prodekanovi Szekeresovi, ktorý 

informoval prítomných o počte prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FSŠ pre 

akademický rok 2016/2017.   

  

K bodu 3: 

 Prodekan Szekeres informoval členov AS FSŠ o dodatočnom prijímacom konaní, 

ktoré je predĺžené do 30.6.2016. 

 

K bodu 4:     

 Prodekan Szekeres oboznámil prítomných s najdôležitejšími termínmi týkajúcimi sa 

organizácie nového akademického roka 2016/2017: ŠZS (Bc. Mgr.), zápisy, začiatok akad. 

roka, atď.  

 

Diskusia:  

 Dr. Žitný: kvôli praxe neodovzdali niektorí študenti Bc. štúdia svoje záverečné práce, 

majú náhradný termín? 

 Dr. Szekeres: len v prípade študentov programu Regionálny cestovný ruch je termín 

odovzdania prác do 20.5.2016, ostatní mali termín do 22.4.2016. 

 

K bodu 5:     

Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá uviedla zmeny týkajúce sa 

systematizovaných miest na našej fakulte nasledovne: doc. Aubert získal titul profesora, 

dekanka Bárcziová bude mať na svojom pracovisku ako pedagóg nižší úväzok, prodekan 

Komzsík bude mať na svojom pracovisku opäť 100%-ný úväzok a vytvoria sa 2 pracovné 

miesta odborných asistentov: jedno na Katedre cestovného ruchu a jedno v Ústave pre 

vzdelávanie pedagógov. Zároveň informovala o potrebe jedného vyučujúceho českého jazyka 

v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Táto záležitosť je v štádiu riešenia.  
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Hlasovanie:  za: 10  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/190516: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje systematizované miesta na pracoviskách FSŠ 

s účinnosťou od 1.6.2016 do 31.12.2016.    

 

K bodu 6:  

Pán predseda odovzdal slovo p. prodekanovi Szekeresovi, ktorý oboznámil 

prítomných s plánovanými zmenami v zásadách prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

štúdia na akademický rok 2017/2018.  

 

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

 

Uznesenie č. 3/190516: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje Zásady prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

štúdia na FSŠ na akademický rok 2017/2018 bez pripomienok.   

 

K bodu 7:  

A)  Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá predostrela návrh rozpisu 

dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ na rok 2016. Informovala o jednotlivých kategóriách 

a sumách ku každej položke.  

 

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

 

Uznesenie č. 2/190516: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre FSŠ 

UKF v Nitre na rok 2016 bez pripomienok.    

 

B) Pani dekanka pokračovala a predložila návrh vedenia FSŠ na schválenie limitov 

finančných prostriedkov určených na odmeny a na tovary a služby pre jednotlivé pracoviská 

fakulty. Odmeny budú zamestnancom vyplatené brutto, nie super brutto.  

 

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

 

Uznesenie č. 4/190516: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje návrh limitov finančných prostriedkov určených na 

odmeny a na tovary a služby pre jednotlivé pracoviská FSŠ bez pripomienok.    

 

K bodu 8:  

 Pán predseda požiadal p. dekanku Bárcziovú, aby oboznámila senátorov s návrhom na 

členov do Vedeckej rady FSŠ. Hlasovania sa zúčastnilo 11 prítomných členov AS FSŠ (pozn.: 

počas tohto bodu programu prišla na zasadnutie AS aj Barbara Baloghová, členka študentskej 

časti AS FSŠ). 

Pred hlasovaním navrhol pán predseda za členov sčítacej komisie Dr. Palenčíkovú, Dr. 

Hrbáček a J. Kellerovú.  

 

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

 

Hlasovanie za členov VR FSŠ prebehlo tajným spôsobom. Odovzdaných bolo 11 platných 

hlasovacích lístkov.    

 

Uznesenie č. 5/190516: 
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Akademický senát FSŠ schvaľuje členov Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre 

v nasledovnom zložení:  

Interní členovia: 

1. Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.  

2. Prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc.     

3. Prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.     

4. Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.    

5. Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.    

6. Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.    

7. Doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.    

8. Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.    

9. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.     

Externí členovia:  

10.  Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.     

11.  Dr. hab. Iván Halász, PhD.     

12.  Prof. Július Horváth, PhD.     

13.  Dr. habil. Kinga Horváth, PhD.     

14.  Doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.     
 

K bodu 9: 

Pán predseda odovzdal slovo p. prodekanovi Szekeresovi, ktorý 

informoval prítomných o výsledkoch hodnotenia vzdelávania a pedagógov študentmi. 

Odovzdaných bolo 985 dotazníkov, ktoré vyhodnocovala externá spoločnosť systémom 

Evasys. Výsledky boli zaslané na každé pracovisko FSŠ.  

 

Diskusia:   

 Doc. Vargová: je možnosť na inovovanie/korigovanie otázok v dotazníku? 

 Dr. Szekeres: do určitej miery sa dajú, musia však byť v súlade s ESG normami. 

 Doc. Bárcziová: otázky prehodnotíme do takej miery, do akej je to možné. Niektoré by 

sa mali vylepšiť.  

 Dr. Szekeres: bolo by osožné pripraviť podobný dotazník pre pedagógov, ktorí by 

hodnotili študentov z ich uhla pohľadu.  

 Dr. Hrbáček: 1. Privítala by možnosť, aby sa k vyučovaciemu procesu mohli vyjadriť 

aj učitelia, t.j. pripraviť dotazník aj pre pedagógov. 2. Každý rok sa hodnotí len zimný 

semester, mal by sa hodnotiť aj letný semester.  

 Doc. Vančová + doc. Vargová: ako môže hodnotiť študent pripravenosť pedagóga na 

hodine? Otázka týkajúca sa pripravenosti učiteľa je irelevantná.  

 

 

V závere zasadnutia sa pani dekanka Bárcziová poďakovala členom AS za ich 

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

Balla za aktívnu účasť senátorov na tomto rokovaní a ukončil zasadnutie Akademického 

senátu FSŠ.   

 

 

V Nitre dňa 19.5.2016 

 

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

              predseda AS FSŠ  


