
ZÁPISNICA  č. 19 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 28. marca 2022 
 

Prítomní: 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., Doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Doc. Mgr. Emília Perez, PhD., PhDr. Katarína Sedlárová, 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., Bc. Marián Maršálek, Mgr. Mária Molnárová Mgr. Viktória Rigová, Lucia 

Trégerová, Mgr. Adriana Švajdová 

 

Hostia: Prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 

 

AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. Zasadnutie sa uskutočnilo 

prezenčnou formou. 

 

Program:  

A/ – verejná časť: 

1. Diskusia s kandidátom na funkciu dekana FF UKF v Nitre 

B/ – neverejná časť: 

2.   Príprava volebného aktu 

3. Volebný akt 

4. Vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre 

 

Ad 1) 

Predmetom zasadnutia AS FF UKF v Nitre, dňa 28. marca 2022 boli voľby kandidáta 

na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026. Predseda AS FF 

UKF v Nitre Mgr. Ervín Weiss, PhD. zahájil verejnú časť, ktorá sa konala pred Akademickou 

obcou a na ktorej kandidát na dekana prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. predstavil koncepciu 

rozvoja FF UKF v Nitre na roky 2022 – 2026. Na verejnom zasadnutí sa zúčastnili viacerí 

hostia: prorektorka PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektor doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, 

PhD., dekan FPVaI prof. RNDr. František Petrovič, PhD. a dekan PF doc. PaedDr. Gábor 

Pintes, PhD. Po prezentácii kandidáta nasledovala konštruktívna diskusia o možnostiach 

napredovania fakulty v nadchádzajúcom období. V diskusii vystúpili: doc. M. Kučerková 

(Katedra romanistiky), doc. J. Malíček (Katedra žurnalistiky), doc. B. Michalík (Katedra 

manažmentu kultúry a turizmu), prof. Z. Gadušová (Katedra anglistiky a amerikanistiky), 

prof. S. Krno (Katedra politológie a euroázijských štúdií) a doc. M. Ballay (Katedra 

kulturológie).  

Popoludní sa následne uskutočnilo zasadnutie Akademického senátu FF UKF  

s jediným bodom programu – voľba kandidáta na funkciu dekana. 

 

Ad 2)  

Predseda AS FF UKF v Nitre Mgr. Ervín Weiss, PhD., privítal členov AS FF UKF  
a oboznámil ich s programom rokovania. Po schválení programu bol prizvaný kandidát na 

dekana FF UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., ktorý predložil plán fungovania 

fakulty v nasledujúcom období. Za dôležité pokladá kooperáciu s rektorátom UKF, s členmi 

AS FF UKF ako aj s vedúcimi jednotlivých katedier a samozrejme súčinnosť s aktuálnym 

vedením fakulty. V diskusii vystúpili: doc. I. Lomnický, doc. E. Perez, dr. E. Weiss, prof. Z. 

Gadušová, Bc. M. Maršálek a dr. T. Koprda. 

Doc. I. Lomnický konštatoval, že dôležité je komunikovať. Možno nadviazať na to 

dobré, aby bola kontinuita v tom, čo je dobré a zároveň prispieť k zmene fungovania fakulty. 

Treba hľadať optimálne riešenia, aby sa zachovala akademickosť prostredia. Kandidátovi 

položil otázku: Máte predstavu prvých krokov na poste dekana FF UKF v Nitre? Načrtnite 



konkrétnejšiu víziu. Prof. M. Hetényi: Čaká nás ťažké obdobie a potrebujeme sa nastaviť na 

aktuálnu situáciu, ktorú treba riešiť tak, aby straty boli čo najmenšie. Reorganizácia fakulty 

bude nutná. Budem inicializovať stretnutia s katedrami, aby bola podpora so zmenami čo 

najširšia. V záujme nás všetkých je, aby bola fakulta funkčná a aby sa mohla ďalej rozvíjať. 

Doc. E. Perez navrhuje hľadať udržateľné riešenia. Riešenia nebudú pravdepodobne pre 

všetkých rovnaké a nebudú platiť pre každého. Kandidátovi položila otázku: Je jasné, ktoré 

habilitačné a inauguračné konania budú aktívne? Bude sa hľadať konsenzus, ktoré programy 

sú perspektívne? Prof. M. Hetényi: V súvislosti s habilitačnými a inauguračnými konaniami 

budú oslovení garanti odborov a budú sa brať do úvahy zmeny, ktoré nastali. Zmenili sa počty 

garantov. Našou snahou je mať čo najviac odborov v rámci habilitačného a inauguračného 

konania. Bude sa to riešiť v najbližších dňoch. Zatiaľ to však vychádza na 4 – 5 odborov. 

Dr. E. Weiss sa zaujímal, kedy začne diskusia ohľadom rozpočtu na ďalšie obdobie. 

Prof. M. Hetényi: Diskusia prichádza do úvahy 1 – 2 mesiace pred schválením rozpočtu.  

Doc. I. Lomnický sa domnieva, že treba hľadať rezervy vo vnútri univerzity. 

Dlhodobým problémom je, že prínos FF v rámci univerzity nie je ohodnotený. FF významne 

prispieva k dobrému imidžu univerzity. Dôležité je odstrániť slabé stránky a silné stránky 

presadiť. Dôležitá je diplomatická rovina rokovania, nájsť konsenzuálne riešenia. 

Rozmanitosť môže byť na prospech. Prof. M. Hetényi: Ocením korektné pracovné vzťahy 

s vedením univerzity. Sme odkázaní aj na dobré výsledky iných fakúlt. 

Prof. Z. Gadušová konštatovala, že je nutné budovať na súdržnosti v rámci katedier, 

fakulty a univerzity. Musíme navzájom spolupracovať. Treba pripomenúť, že FF v minulosti 

financovala rekonštrukcie budov a vybavenosť budov, ktoré sú v správe univerzity, čo stálo 

fakultu nemalé finančné prostriedky z jej mimorozpočtových zdrojov. Fakulta investovala do 

univerzitných priestorov a preto očakávame solidaritu. Rôznorodosť študijných programov, 

ktoré máme na fakulte sú vizitkou fakulty a treba ich čo najviac zachovať. O to by sa malo 

snažiť aj nové vedenie fakulty. Ďalej konštatovala, že doktorandi veľmi málo alebo vôbec 

nevyužívajú možnosť zúčastniť sa mobility v zahraničí. Každý doktorand by mal minimálne 

raz za štúdium na nejakú mobilitu vycestovať. Práve na týchto mobilitách sa nadväzujú 

budúce kontakty. Národný štipendijný program ročne schvaľuje stovky žiadostí 

o vycestovanie do zahraničia, no záujem zo strany našej fakulty je malý.  

Doc. E. Perez sa domnieva, že treba nájsť cestu ako motivovať zamestnancov 

a doktorandov k akademickému sebavedomiu, ako aj prostriedky na ich motiváciu. 

Bc. M. Maršálek za študentskú časť členov AS FF UKF vyjadril požiadavku na 

skultúrnenie prostredia katedier, fakulty a jedálne. Študenti fakulty sa počas prestávok medzi 

hodinami alebo po vyučovaní nemajú kde stretávať a tak hneď ako to je možné opúšťajú pôdu 

fakulty. Je to škoda, pretože sa neudržiava sociálny kontakt. 

Prof. M. Hetényi: Motivovanie študentov aj zamestnancov je veľmi dôležité, fakulta sa 

bude o to, v rámci možností, usilovať. Budeme tiež hľadať možnosti ako skultúrniť vnútorné 

aj vonkajšie prostredie fakulty.  

Dr. T. Koprda snažme sa naďalej byť jedineční a unikátni a inovujme nové veci.  

Doc. I. Lomnický konštatoval, že teraz sú dominantné študijné programy, ktoré sú  

aktuálne a moderné. Univerzita by však mala mať inú perspektívu nielen ako marketing. 

Univerzita nie je firma. Mali by sme sa vrátiť k podstate univerzitného života. Kolegovia, 

ktorí odišli do dôchodku nám majú ešte čo ponúknuť, napr. vo forme odbornej prednášky. 

Prof. M. Hetényi: S mnohými kolegami sme ukončili pracovný vzťah, avšak naďalej sú pre 

fakultu veľmi dôležití. Vedenie fakulty si to uvedomuje a v budúcnosti plánuje obnoviť 

stretnutia s bývalými pracovníkmi.  

 Podľa prof. Z. Gadušovej sa vytráca podstata univerzitného života. Základom univerzity 

je vzdelávanie mladej generácie. Univerzita je vzdelávacia inštitúcia, nie SAV a toto treba 

pripomínať a netreba na to zabúdať. Prof. M. Hetényi: Pokiaľ ide o nedostatok financií, ide 

o politický alibizmus. Ministerstvo školstva uznáva, že sú finančné nároky oprávnené, ale 

nevie viac urobiť. Spoločnosť presvedčíme len kvalitou našej práce.  



Keďže členovia AS už nemali ďalšie podnety do diskusie, predseda AS diskusiu ukončil. 

 

Ad 3)  

Prípravu volebného aktu vykonala predsedníčka volebnej komisie AS FF UKF v Nitre - PhDr. 

K. Sedlárová. Najskôr členom senátu pripomenula Zásady volieb kandidáta na dekana FF 

UKF v Nitre. Uviedla, že každý člen senátu má právo hlasovať.  

 

Ad 4) 

Realizáciu volieb riadila a koordinovala volebná komisia AS FF UKF. Zápisnica o priebehu 

volieb, ktorú zhotovila volebná komisia AS FF UKF tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice. 

 

Ad 5)  

Výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie rokov 

2022 – 2026 vyhlásila predsedníčka volebnej komisie AS FF UKF v Nitre - PhDr. Katarína 

Sedlárová. Voľby kandidáta na dekana FF UKF v Nitre sa v prvom kole zúčastnilo 15 členov 

AS FF UKF. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  15 

Počet prítomných členov AS: 15 

Počet kladných hlasov:  15 

Počet záporných hlasov:     0 

Zdržali sa hlasovania:     0 

Nehlasovali:        0 

 

Zvoleným kandidátom na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 

2026 sa nadpolovičnou väčšinou hlasov stal prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 

 

Volebná komisia AS FF UKF v Nitre konštatuje, že voľby na dekana FF UKF v Nitre 

prebehli v súlade s platnými zásadami volieb na funkciu dekana FF UKF v Nitre a výsledky 

sú platné. 

 

Uznesenie 79/2022/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie, že do funkcie dekana FF UKF v Nitre na funkčné 

obdobie rokov 2022 – 2026 bol zvolený prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 

 

Uznesenie 80/2022/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre zaväzuje predsedu AS FF UKF v Nitre, aby výsledok volieb kandidáta na 

funkciu dekana FF UKF v Nitre, na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026, oznámil rektorovi 

UKF v Nitre do 7 dní od ukončenia volieb. 

 

AS FF UKF v Nitre zaväzuje predsedu AS FF UKF v Nitre, aby výsledok volieb kandidáta na 

funkciu dekana FF UKF v Nitre, na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026, zverejnil na webovej 

stránke FF UKF v Nitre a na webovej stránke UKF v Nitre do 24 hodín od ukončenia volieb. 

 

Dr. E. Weiss v závere zasadnutia poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť, za 

plynulý priebeh volieb a ukončil rokovanie AS FF UKF.  

 

 

   Mgr. Ervín Weiss, PhD. 

predseda AS FF UKF v Nitre 

Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová 


