Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 21.3.2019
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh výročnej správy o činnosti FSŠ za rok 2018
a) správa o vedeckovýskumnej činnosti na FSŠ
b) správa o vzdelávacej činnosti na FSŠ
c) správa o medzinárodných vzťahoch FSŠ
3. Správa o hospodárení FSŠ za rok 2018
4.
a) Návrh rozpočtu FSŠ na r. 2019
b) Návrh rozpisu dotácie na r. 2019
c) Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na edičnú činnosť FSŠ na r. 2019
5. Harmonogram zasadnutí AS FSŠ v r. 2019
6. Rôzne
- Hodnotenie Dňa otvorených dverí
- Plán podujatí v LS AR 2018/2019 na FSŠ
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 na návrh pani dekanky, doc. Žofie Bárcziovej
modifikovaný a doplnený nasledovne:
1. Otvorenie
2. Návrh výročnej správy o činnosti FSŠ za rok 2018
a) správa o vedeckovýskumnej činnosti na FSŠ
b) správa o vzdelávacej činnosti na FSŠ
c) správa o medzinárodných vzťahoch FSŠ
d) správa o hospodárení FSŠ
3. Správa o hospodárení FSŠ za rok 2018
4.
a) Návrh rozpočtu FSŠ na r. 2019
b) Návrh rozpisu dotácie na r. 2019
c) Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na edičnú činnosť FSŠ na r. 2019
5. Harmonogram zasadnutí AS FSŠ v r. 2019
6. Voľba člena Vedeckej rady FSŠ
7. Voľba členov disciplinárnej komisie FSŠ
8. Rôzne
a) Návrh nových výberových predmetov
b) Hodnotenie Dňa otvorených dverí
c) Plán podujatí v LS AR 2018/2019 na FSŠ
Hlasovanie:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala prítomných
prodekanov o stručné informácie k obsahu návrhu výročnej správy FSŠ za rok 2018 (návrh
výročnej správy obdržali členovia AS FSŠ vopred):
- a): prodekanka Vargová: vedeckovýskumná činnosť
Hlasovanie:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o vedeckovýskumnej činnosti na
FSŠ bez pripomienok.
-

b): dekanka Bárcziová (namiesto prodekana Szekeresa): vzdelávacia činnosť

Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 2/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o vzdelávacej činnosti na FSŠ bez
pripomienok.
-

c): dekanka Bárcziová (namiesto prodekanky Hegedűs): medzinárodná spolupráca

Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 3/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o medzinárodných vzťahoch na
FSŠ bez pripomienok.
-

d): dekanka Bárcziová a tajomníčka M. Balková: hospodárenie

Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení na FSŠ
bez pripomienok.
K bodu 3:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. tajomníčku
Balkovú o stručné informácie k Správe o hospodárení za rok 2018 (materiál obdržali členovia
AS FSŠ vopred). Dodala, že tento materiál je podrobnejšie a rozsiahlejšie spracovaný, ako
Výročná správa o hospodárení FSŠ za rok 2018.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 5/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení FSŠ za rok 2018
bez pripomienok.
K bodu 4a):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. tajomníčku
Balkovú, aby informovala prítomných s plánovaným rozpočtom fakulty na rok 2019 (materiál
obdržali členovia AS FSŠ vopred).
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 6/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje rozpočet FSŠ na rok 2019 bez
pripomienok.
K bodu 4b):
V tomto bode programu pokračovala s informáciami p. Balková, a to s Návrhom
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2019 (materiál obdržali členovia AS FSŠ vopred).
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Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 7/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo štátneho
rozpočtu pre FSŠ UKF v Nitre na rok 2019 bez pripomienok.
K bodu 4c):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá navrhla prideliť na edičnú
činnosť v súlade s edičným plánom FSŠ z bežného účtu fakulty na rok 2019 sumu 2 000,00 €.
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 8/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Návrh na pridelenie finančných
prostriedkov na edičnú činnosť FSŠ na rok 2019 bez pripomienok.
K bodu 5):
Pán predseda oboznámil členov senátu s plánovaným harmonogramom zasadnutí AS
FSŠ v roku 2019 nasledovne:
- zasadnutia AS FSŠ: 21.3., 23.5., 10.10., 14.11.2019
- zasadnutie Akademickej obce FSŠ: 18.12.2019
Hlasovanie:

za: 10

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 9/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Harmonogram zasadnutí AS FSŠ
v kalendárnom roku 2019.
K bodu 6):
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala, že z dôvodu
odstúpenia jedného člena Vedeckej rady FSŠ, prof. Júliusa Horvátha, je potrebné zvoliť
nového člena, aby mohla Vedecká rada pracovať v plnom počte. Za nového člena navrhla Dr.
habil. Tamása Hardiho, PhD., člena Katedry cestovného ruchu.
Následne pán predseda navrhol volebnú komisiu v tomto zložení: dr. Presinszky
(predseda), dr. Gallik (člen), R. Radics (člen).
(Pri tomto bode programu prišiel do miestnosti ďalší člen AS FSŠ, doc. Benyovszky.)
Hlasovanie za členov volebnej komisie:
Hlasovanie za nového člena VR FSŠ:

za: 11
za: 11

proti: 0
proti: 0

zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre na návrh dekana FSŠ UKF v Nitre schvaľuje
vymenovanie Dr. habil. Tamása Hardiho, PhD. za člena Vedeckej rady FSŠ UKF
v Nitre.
K bodu 7):
Pani dekanka pokračovala: nakoľko vypršal mandát niektorým členom Disciplinárnej
komisie fakulty, je potrebné zvoliť nových členov, a to predsedu + 2 členov jej študentskej
časti. Za predsedu navrhla prodekana Szekeresa, za členov z radov študentov: PhDr. Moniku
Adamickú (1SAS15d), Csillu Csobády (2MJBI15b) a Flóru Juhosovú (2PEM15b).
Hlasovanie:
Szekeres 11x áno, Adamická 7x áno, Csobády 7x áno, Juhosová 9x áno.
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Nakoľko nastal pri Adamickej a Csobády rovnaký počet kladných hlasov, je potrebné
hlasovať v 2. kole medzi nimi:
Hlasovanie:
Adamická 6x áno, Csobády 5x áno.
Uznesenie č. 11/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje vymenovanie nasledovných členov
Disciplinárnej komisie FSŠ: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., Flóra Juhosová, PhDr.
Monika Adamická.
K bodu 8a):
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej a pánovi prodekanovi
Szekeresovi, ktorí predostreli návrh nových výberových predmetov (materiál obdržali
členovia AS FSŠ vopred).
Hlasovanie:

za: 11

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 12/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie návrh nových výberových
predmetov.
K bodu 8b):
Pán predseda odovzdal slovo pánovi prodekanovi Szekeresovi, ktorý stručne
vyhodnotil Deň otvorených dverí: každé pracovisko sa predstavilo vlastnou prezentáciou
a pripravilo program pre záujemcov vo forme prednášok alebo rozhovorov.
Hlasovanie:

za: 11

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 13/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie informácie o hodnotení Dňa
otvorených dverí na FSŠ.
K bodu 8c):
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá informovala
o plánovaných podujatiach fakulty v letnom semestri akademického roka 2018/2019.
Hlasovanie:

za: 11

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 14/210319:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Plán podujatí v letnom semestri
akademického roka 2018/2019 na FSŠ.
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 21.3.2019
Zapísala: Hajnalka Budinszky

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