Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 27.6.2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FSŠ UKF v Nitre
3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ
4. 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:
Pani dekanka informovala o zmenách v personálnom zložení fakulty a požiadala
členov senátu o schválenie novej systemizácie pracovných miest FSŠ.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/270619:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných
miest na FSŠ UKF v Nitre s účinnosťou od 1.9.2019 d 31.8.2020 bez pripomienok.
K bodu 3:
Dr. Balla informoval: trom členom študentskej časti AS FSŠ, Barbare Dobosovej,
Rudolfovi Radicsovi a Viktórii Tárnokovej, skončil mandát (ukončenie štúdia na FSŠ), preto
je potrebné ich miesta obsadiť novými členmi. Následne vyhlásil doplňujúce voľby do
študentskej časti AS FSŠ s nasledovným harmonogramom: oficiálne vyhlásenie volieb bude
dňa 2.9., do 27.9. odovzdanie návrhov, dňa 2.10. konanie volieb. Je potrebné voliť jedného
zástupcu zo študentskej časti AO FSŠ z učiteľských študijných programov a dvoch zástupcov
zo študentskej časti AO FSŠ z neučiteľských študijných programov.
Následne požiadal senátorov, aby zvolili volebnú komisiu k voľbám. Za jej členov
navrhol nasledovné osoby: RNDr. Attila Tóth, PhD. (predseda), členovia: Mgr. Dominika
Hlavinová Tekeliová, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., Bc. Péter Fodor (študent MJ-BI),
Bc. Natália Matejčíková (študentka RCR).
Pred samotnou voľbou volebnej komisie navrhol pán predseda, dr. Balla, sčítaciu
komisiu v tomto zložení: dr. Žitný (predseda), dr. Palenčíková (člen) a doc. Gallik (člen).
Hlasovanie za sčítaciu komisiu:
Hlasovanie za členov volebnej komisie:
Hlasovanie za vyhlásenie volieb:

za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
dr. Tóth 7x áno, dr. Hlavinová Tekeliová 8x áno,
dr. Sándorová 8x áno, Bc. Fodor 8x áno, Bc.
Matejčíková 8x áno.
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/270619:
Predseda AS FSŠ UKF v Nitre so súhlasom Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSŠ UKF v Nitre bez pripomienok.
K bodu 4:
Pani dekanka informovala:
- je otvorené dodatočné kolo prijímacieho konania na učiteľský študijný program
maďarský jazyk – španielsky jazyk

-

teambuilding pre zamestnancov FSŠ bude dňa 4.7.2019 vo Veľkom Cetíne (súťaž vo
varení gulášu).

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 27.6.2019
Zapísala: Hajnalka Budinszky

Schválil:

2

RNDr. Štefan Balla, PhD.
predseda AS FSŠ

