
Správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF za rok 2020 
 

 

Akademický senát  FF UKF zasadal v priebehu roka 2020 celkom 3-krát, 

prezenčne (v priestoroch fakulty) bolo len jedno rokovanie, ostatné zasadnutia 

prebiehali vzhľadom na pandemickú situáciu on-line, a to prostredníctvom 

videokonferenčného portálu https://meet.ukf.sk, resp. sa využila forma 

korešpondenčného hlasovania. Napriek neštandardnej situácii sa AS riadil podľa 

platnej legislatívy a snažil sa o funkčné a transparentné zastupovanie akademickej 

obce fakulty. 

Akademický senát  FF UKF v Nitre pracoval v roku 2020 v tomto zložení: 

Predsedníctvo:  

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., predseda 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., podpredseda 

Mgr. Tomáš Královič, člen (do 31. 8. 2020)/Mgr. Jana Nemčeková, členka (od 

1. 9. 2020) 

Zamestnanecká časť:  

doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. 

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. 

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. 

PhDr. Tomáš Koprda, PhD. 

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 

prof. Natália Muránska, PhD. 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

Mgr. Emília Perez, PhD. 

PhDr. Katarína Sedlárová 

Mgr. Ervín Weiss, PhD. 

Študentská časť:  

Mgr. Tomáš Královič , predseda (do 31. 8. 2020) 

https://meet.ukf.sk/


Mgr. Monika Brezováková 

Bc. Martina Dvorská 

Marián Maršálek 

Mgr. Jana Nemčeková, predsedníčka (od 1. 9. 2020) 

Legislatívna komisia:  

prof. Natália Muránska, PhD., predsedníčka 

Mgr. Emília Perez, PhD., členka/zamestnankyňa 

Marián Maršálek, člen/študent 

Volebná komisia:  

PhDr. Katarína Sedlárová, predsedníčka 

doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., člen/zamestnanec 

Mgr. Monika Brezováková, členka/študentka 

Študijná komisia:  

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., predseda 

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., členka/zamestnankyňa 

Martina Dvorská, členka/študentka 

Ekonomická komisia:  

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., predseda 

PhDr. Tomáš Koprda, PhD., člen/zamestnanec 

     Mgr. Jana Nemčeková, členka/študentka 

 

 

AS FF UKF v Nitre priebežne riešil v spolupráci s vedením fakulty všetky 

aktuálne problémy, schvaľoval a vyjadroval sa ku všetkým zásadným zmenám a 

dokumentom, ako aj k vnútorným predpisom fakulty. Okrem členov AS sa podľa 

potreby zúčastňovali rokovaní aj členovia vedenia FF, konkrétne dekanka doc. J. 

Maximová, prodekanka doc. M. Malíčková a tajomníčka Ing. A. Soukupová. 

V roku 2020 členovia Ekonomickej komisie Akademického senátu FF UKF v 

Nitre prezenčne zasadali 3. marca 2020. Okrem nich sa zasadnutia 



zúčastnili dekanka, tajomníčka FF UKF a predseda AS FF UKF. Kľúčovou 

aktivitou zasadnutia bol rozpočet FF UKF na rok 2020, rozpis dotácie FF UKF na 

rok 2020 a Výročná správa o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2019. Členovia 

ekonomickej komisie zodpovedne a fundovane analyzovali a pripomienkovali 

dokumenty predkladané na rokovanie akademického senátu. 

Všetky zápisnice zo zasadnutí senátu sú zverejnené a prístupné na webovom sídle 

FF UKF. Boli prijaté uznesenia č. 34 – 47, ktoré boli schválené, schválené 

s pripomienkami, resp. AS ich zobral na vedomie, pričom vždy na začiatku 

zasadnutí AS prebieha kontrola plnenia uznesení: 

Uznesenie 34/2019/AS/FF AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Výročnú správu 

o hospodárení FF UKF za rok 2019  

Uznesenie 35/2019/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis základnej dotácie 

štátneho rozpočtu na rok 2020 pre FF UKF. Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na 

rok 2020  

Uznesenie 36/2019/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje Systemizácia 

pracovných miest FF UKF (od 1. 4. 2020) Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na rok 

2020  

37/2019/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a 

pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 4. 2020 

Uznesenie 38/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre prerokoval a vzal na vedomie 

zmeny v predmetoch štátnej skúšky v uvedených jednoodborových magisterských 

študijných programoch na FF UKF v Nitre s platnosťou pre akademický rok 

2019/2020 

Uznesenie 39/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných 

a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 6. 2020 

Uznesenie 40/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje návrh na doplnenie 

Rokovacieho poriadku AS FF UKF v Nitre 



Uznesenie 41/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného 

poriadku FF UKF v Nitre. 

Uznesenie 42/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných 

a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 8. 2020 

Uznesenie 43/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre odporúča vedeniu FF UKF v Nitre 

zabezpečiť pedagógom a študentom školenia a kurzy v oblasti IKT 

zabezpečované Centrom digitálnych humanitných vied 

Uznesenie 44/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF v Nitre, 

aby pripravilo analýzu doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre 

Uznesenie 45/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schválil nesúhlasné stanovisko s 

navrhovaným okliešťovaním akademických práv a slobôd a paušalizujúcim 

konštatovaním nízkej kvality slovenských vysokých škôl vyjadrenými v 

Národnom integrovanom reformnom pláne 

Uznesenie 46/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných 

a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 1. 2021 

Uznesenie 47/2020/AS/FF AS FF UKF v Nitre žiada Centrum digitálnych 

humanitných vied pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

predložiť výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020 

 

Najzásadnejšou zmenou v činnosti AS bolo v súvislosti s fungovaním 

senátu počas núdzového stavu doplnenie Rokovacieho poriadku AS FF UKF. 

Rokovací poriadok sa mení v nasledovných bodoch:  

Bod 7 

 Raz za rok predkladá senát akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, 

ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. 



Bod 8 

Zasadnutie senátu sa môže uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo 

inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 

prítomnosti  

Bod 9 

Osobitným spôsobom rokovania je korešpondenčné hlasovanie. Uskutočňuje sa 

tak, že predseda zašle členom senátu návrh, o ktorom sa má rozhodnúť, aby do 

určeného termínu oznámili písomne alebo elektronicky, či hlasujú za návrh, proti 

tomuto návrhu alebo sa zdržiavajú hlasovania, resp. berú alebo neberú na vedomie 

 

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a dištančnej formy výučby 

nebolo možné vypísať voľby do AS za študentskú časť. Voľby budú vyhlásené 

do 3 mesiacov od ukončenia núdzového stavu na Slovensku. Členstvo aktuálnym 

zástupcom študentskej časti akademickej obce sa dovtedy predlžuje. 

AS FF UKF zároveň vyjadruje aj svoje postoje k pripravovaným legislatívnym 

zmenám v oblasti VŠ, aby nedošlo k obmedzovaniu až zrušeniu akademických 

slobôd, ktoré sú základnými piliermi nezávislého fungovania VŠ. 

 

Je možné skonštatovať, že napriek sťaženým podmienkam AS FF UKF 

zodpovedne prerokoval a schválil predkladané návrhy a materiály tak, aby bol 

zabezpečený kvalitný výkon požadovaných funkcií a aktivít fakulty, za čo patrí 

všetkým členom senátu moja vďaka. 

 

V Nitre 15. 2. 2021    PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

                                                                 predseda AS FF UKF  


