SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF
ZA ROK 2018
Akademický senát FF UKF v roku 2018 zasadal dovedna 6-krát (10. apríla, 2. mája, 10. mája,
24. septembra, 22. októbra a 11. decembra). Okrem členov AS sa na zasadnutiach podľa
potreby zúčastňovali aj členovia vedenia FF, aby sa osobne vyjadrili, resp. zaujali stanovisko
k jednotlivým bodom programu. Ak bolo potrebné, zasadnutiam akademického senátu
predchádzalo prípravné stretnutie predsedníctva AS, komisie volebnej (v súvislosti
s doplňujúcimi voľbami do AS a predovšetkým s realizovanou voľbou nového dekana FF), či
komisie ekonomickej (s cieľom zodpovedne posúdiť jednotlivé návrhy finančného charakteru –
dotácie, rozpočty, čerpanie, hospodárenie a pod.) .
Akademický senát prerokoval dovedna 26 uznesení, konkrétne sa zaoberal nasledovnými
bodmi:
• Plnenie rozpočtu za rok 2017.
• Správa o hospodárení FF UKF za rok 2017.
• Kalkulácia nákladov na prípravný jazykový kurz zo slovenského jazyka pre záujemcov
o štúdium na FF UKF v Nitre.
• AS schválil právomoc dekana FF UKF:
1) rozhodnúť o použití účelových prostriedkov prioritne pre financovanie rozvoja
informačných technológií a edičnej činnosti na FF UKF,
2) rozhodnúť o rozdelení dotačných prostriedkov pridelených univerzite na základe
ďalších dodatkov k Zmluve o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu v štruktúre bežné
výdavky rovnakým spôsobom, ako bola rozpísaná dotácia schválená v AS UKF zo dňa
23.4.2018.
• AS chválil rozpočet na rok 2018 pre FF UKF.
• AS FF UKF nesúhlasil s predkladaným systémom Hodnotenia tvorivých zamestnancov
FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií aj pre doktorandov a odporučil vedeniu fakulty
vypracovať systém Hodnotenia študentov interných foriem doktorandského štúdia
a do schválenia uvedeného materiálu odporučil riadiť sa návrhmi vedúcich katedier
na odmeny pre doktorandov v interných formách štúdia.
V rámci diskusií sa na zasadnutiach AS roku 2018 uvažovalo o možnosti zavedenia tzv. voľných
semestrov, prípadne celého akademického roka pre tvorivých pracovníkov fakulty, pričom sa
ale upozornilo na problematickosť kritérií merateľnosti výsledkov pedagógov počas tzv. voľných
semestrov. Fakulta by sa v tejto súvislosti mohla čiastočne inšpirovať rôznymi modelmi
zo zahraničia, najmä vzhľadom na potrebu medzinárodne uznávaných publikačných výstupov
pracovníkov. Na základe diskusie sa členovia AS rozhodli odporučiť vedeniu fakulty, aby sa
zaoberalo danou problematikou a informovalo AS o možnostiach realizácie daného návrhu
v podmienkach FF UKF v Nitre.

V máji 2018 AS FF UKF vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty
UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022
V zmysle Zákona o vysokých školách bolo dňa 10. 5. 2018 zvolané zasadnutie
Akademickej obce FF UKF v Nitre, na ktorom kandidáti na dekana – prof. PaedDr. Zdenka
Gadušová, CSc. a doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. – predstavili svoje programy činnosti a
rozvoja FF. Na zasadnutí AS FF UKF Nitre bolo prítomných všetkých 15 členov, AS bol
schopný uznášania. Diskusia s kandidátmi na dekana FF UKF v Nitre prebiehala formou otázok,
na ktoré postupne odpovedali obe kandidátky. Na neverejnom zasadnutí AS FF UKF bola do
funkcie dekanky FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 zvolená doc. PhDr. Jarmila
Jurová, PhD. (podrobnejšie pozri Zápisnica č.16 zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v
Nitre konaného dňa 10. mája 2018 ).
Po voľbách dekana boli v roku 2018 prerokované nasledovné uznesenia:
• Zmena Organizačného poriadku FF UKF (článok 8 a článok 14) s cieľom zlúčiť funkciu
prodekana pre interné a prodekana pre externé formy štúdia do jednej funkcie, ktorou
bude prodekan pre vzdelávanie, t. j. odo dňa 24. 09. 2018 má FF UKF troch (3)
prodekanov, do funkcie boli schválení: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. –
prodekanka pre vzdelávanie; doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu,
výskum a postgraduálne formy štúdia; prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – prodekan
pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
• V Rade vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2022 zastupuje FF UKF
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.,
• AS schválil na obdobie 01. 10. 2018 až 30. 09. 2022 členov Vedeckej rady FF UKF
a členov Disciplinárnej komisie FF UKF.
• AS schválil členov Disciplinárnej komisie FF UKF v Nitre na obdobie od 22.10.2018
do 30.11.2022: zamestnanecká časť – Mgr. Jozef Palitefka, PhD. (Katedra
kulturológie FF), PhDr. Marcel Olšiak, PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry
FF); študentská časť – Daša Popelková (1. roč. Mgr., Estetika), Dominik Vančo (1. roč.
Mgr., Translatológia), Mgr. Gabriela Tobiášová (1. roč. PhD., Teória literatúry a dejiny
konkrétnych národných literatúr).
Dňa 19. 11. 2018 AS FF UKF v Nitre v súvislosti s ukončení svojho funkčného obdobia vyhlásil
voľby do zamestnaneckej časti AS a za predsedníčku schválil doc. Evu Švarbovú.
Predsedníčkou volebnej komisie do študentskej časti AS bola schválená Mgr. Lucia Valková.
Harmonogram volieb do zamestnaneckej i študentskej časti AS FF UKF v Nitre bol zverejnený
na webovej stránke FF UKF v Nitre. Voľby do AS sa uskutočnili v súlade so Zásadami volieb
do Akademického senátu FF UKF v Nitre schválenými dňa 18. decembra 2002 s následnými
zmenami a doplnkom z 5.mája 2003 a 18. júna 2013. Činnosť odstupujúceho senátu skončila
v stanovenej lehote a Akademický senát FF UKF v Nitre začal v novom zložení pracovať dňa
11.12. 2019.

Veríme, že Akademický senát FF UKF, zvolený na funkčné obdobie r. 2018 – 2022,
bude ako reprezentant akademickej obce FF pokračovať v snahe o zachovanie optimálnej
komunikácie a informovanosti medzi vedením FF a jej pracoviskami, a v rámci svojich
kompetencií – aj medzi Filozofickou fakultou a vedením UKF v Nitre.
AS FF UKF pôsobil v súlade so štandardnou legislatívou (Zákon o vysokých školách,
Štatút FF UKF v Nitre, Rokovací poriadok AS FF UKF v Nitre) a ako jeden z orgánov
akademickej samosprávy sa snažil o funkčné a transparentné zastupovanie Akademickej obce
fakulty i zefektívňovanie komunikácie medzi vedením FF UKF a akademickou obcou. Na záver
si dovolím poďakovať všetkým členom Akademického senátu za aktívu účasť na zasadnutiach,
konštruktívne pripomienky a celkové nasadenie počas celého roku 2018.
prof. N. Muránska, PhD.
predsedníčka AS FF UKF (do 11.12. 2018)
SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF
ZA ROK 2018 (OD 11. 12. 2018)
Akademický senát FF UKF v roku 2018 zasadal dovedna 6-krát, dňa 11. decembra 2018 sa
uskutočnilo v poradí siedme, ustanovujúce zasadnutie AS FF UKF v Nitre na funkčné obdobie
2018 – 2022, na ktorom predsedníčka odstupujúceho senátu prof. N. Muránska, PhD.
predniesla správu o činnosti senátu za roky 2014 – 2018. Predsedníčka odstupujúceho senátu
realizovala voľby nového predsedu AS FF UKF, za ktorého nastupujúci AS FF UKF zvolil PhDr.
M. Olšiaka, PhD. Predseda AS FF UKF na funkčné obdobie 2018 – 2022 následne uskutočnil
voľby predsedníctva AS FF UKF, voľby predsedov a členov komisií AS FF UKF (legislatívna,
volebná, ekonomická, študijná).
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
predseda AS FF UKF (od 11.12. 2018)

