
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 

dňa 26.10.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zásady prijímacieho konania na magisterské štúdium 2018/2019, Zásady prijímacieho 

konania na doktorandské štúdium 2018/2019 

3. Zásady organizácie doktorandského štúdia 

4. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FSŠ 

5. Správa z hodnotenia vzdelávania a učiteľov v roku 2016/2017 

6. Hodnotenie akčného plánu vedenia fakulty v oblasti vzdelávania na rok 2017 

7. Informácie o študijných programoch pripravených do akreditácie 

8. Návrh nových výberových predmetov a návrh zmeny kreditovej hodnoty vybraných 

existujúcich predmetov 

9. Voľby členov disciplinárnej komisie 

10. 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 zásadám prijímacieho konania na magisterské a taktiež na 

doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019. Pán prodekan stručne informoval 

o navrhnutých zmenách, ktoré sú len minimálne a skôr formálneho charakteru (úplné znenie 

oboch materiálov obdržali senátori vopred).   

 

Hlasovanie:   za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 1/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na 

magisterské štúdium pre akademický rok 2018/2019 na FSŠ UKF v Nitre a Zásady 

prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019 na FSŠ 

UKF v Nitre bez pripomienok.   

 

 

K bodu 3:     

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

Szekeresa o informácie k zásadám organizácie doktorandského štúdia na FSŠ UKF v Nitre. 

Pán prodekan aj v tomto prípade stručne informoval, že zmeny sú len minimálne a skôr 

formálneho charakteru (úplné znenie oboch materiálov obdržali senátori vopred).   

 

Diskusia:  

 Doc. Benyovszky: aký je minimálny počet strán pre dizertačnú prácu? V zásadách sa 

uvádza len maximálny počet, a to 160 strán.  

 Dr. Szekeres: v Smernici č. 17/2011 o záverečných prácach na UKF v Nitre je 

uvedený minimálny počet 80-120 strán. Môžeme to doplniť aj do zásad organizácie 

doktorandského štúdia na našej fakulte.   
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Uznesenie č. 2/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Zásady organizácie 

doktorandského štúdia na FSŠ UKF v Nitre a materiál odporúča prerokovať na 

zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre.   

 

 

K bodu 4:    

Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala senátorov 

o potrebe prijať ďalších pedagógov FSŠ a to: 

- docenta na Katedru cestovného ruchu na 1,0 úväzok 

- odborného asistenta s PhD. na Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy na 

0,5 úväzok. 

 

Hlasovanie:   za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/261017: 

Akademický senát FSŠ schvaľuje systematizované miesta na pracoviskách FSŠ 

s účinnosťou od 1.11.2017 do 31.8.2018.   

 

 

K bodu 5: 

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

Szekeresa o zhrnutie výsledkov z hodnotenia vzdelávania a pedagógov študentmi našej 

fakulty v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 (úplné znenie tejto správy obdržali 

senátori vopred). Pani dekanka sa následne obrátila na členov študentskej časti AS FSŠ, že v 

tzv. otvorených otázkach dotazníka majú možnosť vyjadriť svoj názor, uviesť návrhy na 

zmenu, atď., nakoľko dotazníky sú anonymné.  

  

Uznesenie č. 4/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Správu z hodnotenia vzdelávania 

a učiteľov na FSŠ UKF V Nitre študentmi v zimnom semestri akademického roka 

2016/2017.   

 

 

K bodu 6: 

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

Szekeresa o informácie k hodnoteniu akčného plánu vedenia fakulty na rok 2017, ktorý bol 

vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom FSŠ v oblasti vzdelávania (vypracovaný 

materiál bol senátorom vopred zaslaný) a schválený na riadnom zasadnutí AS FSŠ dňa 

25.5.2017.  

Pán prodekan Szekeres uviedol, že v súlade s naplánovanými úlohami akčného plánu na rok 

2017/2018 vedenie fakulty realizovalo celý rad úkonov v záujme zvyšovania kvality v oblasti 

vzdelávania. Jednotlivé úkony sú podrobne rozpísané v súvislosti s cieľmi a naplánovanými 

aktivitami akčného plánu. 

   

Uznesenie č. 5/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Hodnotenie akčného plánu 

vedenia fakulty v oblasti vzdelávania na rok 2017.    

 

  

K bodu 7:  

 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá informovala prítomných 

o pripravených študijných programoch do akreditácie . Sú to nasledovné študijné programy:  
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Oblasť výskumu 2: Humanitné vedy     

        
        
Názov 

študijného 

programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Časové 

obme 

dzenie 

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

Študijný 

odbor 

Garant štud. 

programu Minimálne personálne zloženie 

  

Ugrofínske 

štúdiá 

  

Bc.  

  

denná 

  

31.8.201

8 

  

3 r. 

  

2.1.32 

Cudzie 

jazyky a 

kultúry 

  

dr. habil. István 

Kozmács, PhD. 

  

  

Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD.  

dr. habil. István Kozmács, PhD. 

prof. János Pusztay, CSc.           

            prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.  

Hungaroló 

gia Mgr.  denná 

31.8.201

8 

3 r. 

2.1.29 

Neslovan

ské 

jazyky a 

literatúry 

prof. PhDr. Gábor 

Nagy, DrSc.  prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.  

           prof. János Pusztay, CSc. 

Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, 

PhD.  

doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stredoeuróp

ske jazyky 

a kultúry PhD. 

denná/

externá 

31.8.201

9/ 

31.8.202

0 3/4 r. 

2.1.32 

Cudzie 

jazyky a 

kultúry 

prof. PhDr. Miloš 

Zelenka, DrSc. prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

           dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. 

              doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.  

 

Oblasť výskumu 8: Ekonómia a manažment    

      

        
Názov  

študijného 

programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Časové 

obmedze

nie 

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

Študijný 

odbor 

Garan štud. 

programu 

Minimálne personálne 

zloženie 

Regionálny 

cestovný 

ruch Bc. denná 31.8.2019 3 r. 

8.1.1 

Cestovný 

ruch  

prof. Dr. Antal 

Aubert, CSc. prof. Dr. Antal Aubert, CSc. 

              Dr. habil. János Csapó, PhD. 

              

Doc. RNDr. Marta 

Urbaníková, PhD. 

Manažment 

regionálneh

o 

cestovného 

ruchu Mgr. denná 

nový ŠP 

2 r. 

8.1.1 

Cestovný 

ruch  

prof. Dr. Antal 

Aubert, CSc. prof. Dr. Antal Aubert, CSc. 

              Dr. habil. János Csapó, PhD. 

              
Doc. RNDr. Marta 

Urbaníková, PhD. 

 

 

Uznesenie č. 6/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie informácie o študijných 

programoch pripravených do akreditácie a odporúča ich prerokovať na zasadnutí 

Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre.  

 

 

K bodu 8:  
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 Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana 

Szekeresa o informácie k pripravovaným novým výberovým predmetom, resp. k zmenám 

v existujúcich výberových predmetoch nasledovne (informačné listy k jednotlivým 

predmetom obdržali senátori vopred). Pán prodekan informoval nasledovne:  

- v prípade predmetu Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Fonológia a predmetu Maďarská 

literatúra od začiatkov po osvietenstvo je navýšenie počtu kreditov; 

- nové predmety sú nasledovné: Výberový seminár z matematiky, Vzdelávanie v špecifických 

podmienkach neplnoorganizovaných základných škôl, Finančná gramotnosť.     

 

Uznesenie č. 7/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Návrh nových výberových 

predmetov a návrh zmeny kreditovej hodnoty vybraných existujúcich predmetov 

a materiál odporúča prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre.     

 

 

 K bodu 9:  

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

Szekeresa o nastolenie témy k tomuto bodu programu.  

Pán prodekan Szekeres vyslovil potrebu voľby niektorých členov disciplinárnej komisie, 

nakoľko dvom členom zo zamestnaneckej časti a jednému členovi zo študentskej časti vypršal 

mandát.   

Následne pán predseda navrhol volebnú komisiu v tomto zložení: dr. Gallik, dr. 

Hrbáček a študent Bc. Radics.  

 

Hlasovanie za členov volebnej komisie:  za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

Hlasovanie za členov disciplinárnej komisie:  

 
Zamestnanecká časť  

P. č. Meno Pracovisko Hlasovanie 

1. Ing. Ľudmila Mazúchová, 

PhD.  

Katedra cestovného ruchu  

 

6 áno 0 nie 1 zdržujem sa 

2. Mgr. art. Štefan Timko, 

PhD.  

Ústav stredoeurópskych jazykov 

a kultúr   

 

7 áno 0 nie 0 zdržujem sa 

 

Študentská časť 

P. č. Meno Študijný program Hlasovanie 

1. Nikoleta Mráziková 2RCR16b  

 

4 áno 0 nie 0 zdržujem sa 

2. PhDr. Lenka Tkáč-

Zabáková  

2SAS15d 

 

3 áno 0 nie 0 zdržujem sa 

 

Pozn.: odovzdaných bolo 9 hlasovacích lístkov, z toho 7 platných a 2 neplatné.    
 

Uznesenie č. 8/261017: 

Akademický senát FSŠ UKF v Nitre na základe tajného hlasovania schvaľuje 

nasledovných členov do Disciplinárnej komisie FSŠ: 

1. Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD. – zamestnanecká časť  

2. Mgr. art. Štefan Timko, PhD. – zamestnanecká časť  

3. Nikoleta Mráziková  – študentská časť.   

 

 

K bodu 10:  
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Doc. Vančo: prostredníctvom prítomných senátorov a vedúcich jednotlivých pracovísk 

požiadala tých pedagógov, ktorí sú zainteresovaní do propagácie študijných programov 

fakulty, aby ju priebežne informovali o stave propagácie.  

Dr. Szekeres: sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili anonymného hodnotenia UKF 

v Nitre v elektronickom hodnotiacom systéme.  

Dr. Balla: dňa 7.11.2017 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia nových študentov FSŠ 

a dňa 14.12.2017 bude zasadnutie Akademickej obce 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 26.10.2017 

 

 

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

              predseda AS FSŠ  


