
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 25.5.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Harmonogram akademického roka 2017/2018 

3. Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018 

4. Dodatočné prijímacie konanie 

5. Akčný plán v oblasti vzdelávania 

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

rok 2017/2018 

7. Systemizácia pracovných a funkčných miest 

8. Prerokovanie výkonov pracovísk FSŠ a prerokovanie a schválenie limitov finančných 

prostriedkov určených na odmeny 

9. Rôzne  
 

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 jednohlasne schválený.  

 

 

K bodu 2: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana 

Szekeresa o informácie k harmonogramu akademického roka 2017/2018 na UKF v Nitre 

(členovia AS FSŠ tento materiál vopred obdržali). Pán prodekan upozornil aj na dôležité 

termíny ešte v akad. roku 2016/2017 a to:  

- 29.6.2017 – promócie absolventov FSŠ 

- 8.7.2017 – končí skúšobné obdobie letného semestra 2016/2017 

- od 24.8. do 28.8. – štátne záverečné skúšky opravné. 

 

Uznesenie č. 1/250517: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Harmonogram akademického 

roka 2017/2018 na UKF v Nitre bez pripomienok.  

 

 

K bodu 3:     

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana 

Szekeresa o oboznámenie prítomných s obsahom Zásad prijímacieho konania, ktorý bol 

členom senátu vopred zaslaný. Pán prodekan vyzdvihol, že tento dokument sa schvaľuje 

každý rok za účelom jeho aktualizácie. Dodal však, že zmeny v ňom sú len minimálne.  

 

Diskusia:  

 Študentka E. Majorová: študent, ktorý sa počas svojich štúdií zamestná, môže 

pokračovať v dennej forme štúdia bezplatne? 

  Dr. Szekeres: treba si uvedomiť, že všetky formy štúdia majú svoje podmienky. Popri 

zamestnaní sa dá študovať len externe. Vo výnimočných prípadoch môže dekan fakulty 

povoliť individuálne štúdium (napr. zo zdravotných dôvodov alebo v prípade gravidity 

študentky).  

 

Hlasovanie:   za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/250517: 
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Akademický senát FSŠ schvaľuje Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

pre akademický rok 2018/2019 na FSŠ UKF v Nitre bez pripomienok.  

 

 

K bodu 4:    

Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá informovala 

prítomných o celkovom počte prihlásených uchádzačov o štúdium na FSŠ. Uviedla, že 

napriek tomu, že oproti minulému roku sa zvýšil počet uchádzačov, vedenie fakulty sa 

rozhodlo vypísať dodatočné prijímacie konanie. Termín na podávanie prihlášok je do 

31.5.2017. Prodekan Szekeres jej slová doplnil: na základe rozhodnutia z Kolégia rektora 

bude dodatočné prijímacie konanie v termíne od 1.5.2017 do 15.8.2017 na celej univerzite, 

a to na tie študijné programy, na ktoré budeme potrebovať navýšiť počet uchádzačov.    

 

Uznesenie č. 3/250517: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Dodatočné prijímacie konanie bez 

pripomienok.  

 

 

K bodu 5: 

 Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke Bárcziovej, ktorá spolu s prodekanom 

Szekeresom oboznámili senátorov s Akčným plánom vedenia fakulty v oblasti vzdelávania na 

rok 2017.   

- Cieľ č. 1: Zachovať súčasný stav v príprave učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom 

maďarským a rozšíriť ponuku predmetov v rámci študijných programov, v ktorých 

časť výučby sa realizuje v jazyku maďarskom. 

- Cieľ č. 2: Vykonať analýzu študijných programov a zvýšiť personálnu sebestačnosť 

pri zabezpečovaní výučby študijných programov fakulty. Podľa možností vypracovať 

plán na optimalizáciu študijných programov a zníženie finančnej nerovnosti 

spôsobenej vzájomnou výučbou.  

- Cieľ č. 3: Rozšíriť ponuku študijných programov, ktoré dokážu osloviť nové cieľové 

skupiny uchádzačov. 

- Cieľ č. 4: Fakulta aktualizuje ponuku programov v systéme celoživotného vzdelávania 

a bude ponúkať širokú paletu možností ďalšieho vzdelávania. 

- Cieľ č. 5: Zvyšovať kvalitu a efektivitu vzdelávania. 

- Cieľ č. 6: Analyzovať štruktúru uchádzačov o štúdium a vhodnými opatreniami 

osloviť budúcich uchádzačov o štúdium na fakulte.  

 

Hlasovanie:   za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/250517: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Akčný plán vedenia fakulty v oblasti 

vzdelávania na rok 2017 bez pripomienok.  

 

 

K bodu 6: 

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala prodekana 

Szekeresa o prehľad počtu prihlásených uchádzačov na FSŠ pre akademický rok 2017/2018. 

 

Bakalárske štúdium 

Študijný program Prihlásení Prijať 

bez PS 

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor  20 20 

Stredoeurópske areálové štúdiá 11 11 
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Magisterské štúdium 

 

Uznesenie č. 5/250517: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Prehľad počtu prihlásených 

uchádzačov na FSŠ pre akademický rok 2017/2018 bez pripomienok.  

 

  

K bodu 7:  

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, ktorá požiadala p. tajomníčku, Ing. 

Pollákovú o informácie k systemizácii funkčných a pracovných miest na FSŠ. Tento 

dokument je potrebné aktualizovať a schváliť v AS FSŠ každý rok a následne ho zaslať na 

rektorát UKF v Nitre. 

Zmeny sa týkajú nasledovných pracovísk: 

- KCR: zvýši sa počet odborných asistentov s PhD. z 3,5 na 4 

- USJK: zníži sa počet odborných asistentov s PhD. zo 6 na 5 

- UVP: zníži sa počet lektorov z 1 na 0. 

 

Hlasovanie:   za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/250517: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje systemizované miesta na pracoviskách FSŠ 

s účinnosťou od 1.9.2017 do 31.8.2018.   

 

K bodu 8:  

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, ktorá spolu s p. tajomníčkou informovali 

prítomných s návrhom vedenia na schválenie limitov finančných prostriedkov určených na 

odmeny jednotlivým pracoviskám. 

     

Pracovisko 
% pridelené 

 mzdy celkom  

Rozpis 

 odmien podľa % mzdy celkom 

UMJL 32,96 6 593 

KCR 5,12 1 025 

USJK 26,03 5 206 

UVP 35,88 7 176 

medzisúčet pracoviska 100,00 20 000 

 

 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra v kombinácii 21 21 

Učiteľstvo predmetov  MJ v kombinácii              40 38 

Predškolská a elementárna pedagogika s VJM 28 28 

Regionálny cestovný ruch 123 65 

Regionálny cestovný čiastočne v maď. jazyku 54 44 

Spolu:  297 227 

Študijný program Prihlásení Prijať 

bez PS 

Učiteľstvo predmetov  MJ v kombinácii               7 7 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM 14 14 

Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii                 16 16 

Stredoeurópske areálové štúdiá 11 11 

Spolu:  48 48 
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Hlasovanie:   za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/250517: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje limity finančných prostriedkov FSŠ určených na 

odmeny bez pripomienok.  

 

 

K bodu 9:  

 Doc. Bárcziová požiadala členov AS FSŠ a prostredníctvom nich všetkých 

zamestnancov fakulty o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý nám bol v uplynulých dňoch 

zaslaný z rektorátu našej univerzity. Zároveň informovala prítomných, že tradičná guláš party 

sa uskutoční dňa 26.6.2017, pozvánku obdrží každý zamestnanec fakulty.  

 

 

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 25.5.2017 

 

 

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

              predseda AS FSŠ  


