
ZÁPISNICA č. 6 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 29. februára 2016 

 

Prítomní: doc. PhDr. Marwan. Al – Absi, Csc., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. 

PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. 

PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Lejla Al-Kubati, Bc. Vladimír 

Brnja, Bc. Zuzana Jánošíková, Igor Kocan, Tomáš Královič 

 

Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, CSc. 

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Správa o činnosti AS FF UKF za rok 2015 

3. Návrh na zmenu názvu Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre na Katedru 

politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre 

4. Návrh na časové limitovanie funkčného obdobia vedúcich pracovísk FF UKF 

5. Návrh na zlúčenie Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry do spoločnej 

katedry  

6. Diskusia – rôzne 

 

  

Ad) 1  

 

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. N. Muránska otvorila zasadnutie senátu, privítala 

všetkých prítomných členom a zároveň predložila návrh na doplnenie programu rokovania AS 

FF UKF o bod č.6 a to: Diskusia – Rôzne. S týmto návrhom súhlasili všetci členovia AS. 

Následne informovala o kontrole plnenia uznesení AS FF UKF v Nitre, pričom 

konštatovala, že Uznesenie 20/2015/AS/FF týkajúce sa informácie o čerpaní finančných 

prostriedkov zo školného na externých formách štúdia a Uznesenie 21/2015/AS/FF 

o Metodike rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia na 

FF UKF boli splnené. Uznesenie 22/2015/AS/FF o Systematizácii funkčných a pracovných 

miest na FF UKF v Nitre na obdobie 1.9.2015 –  31.08.2016 je v štádiu plnenia.  

 

 

Ad) 2 

 

Predsedníčka AS FF – prof. Muránska predniesla správu o činnosti AS FF UKF za rok 2015, 

v ktorej spomenula všetky dôležité uznesenia AS. Správa o činnosti tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice.  

 

AS FF UKF zobral správu o činnosti na vedomie. 

 

 

 



Ad) 3 

 

Prof. Krno zdôvodnil návrh na zmenu názvu Katedry politológie a európskych štúdií na 

Katedru politológie a euroázijských štúdií. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že zmena názvu 

rešpektuje aktuálne potreby a je v súlade so stanovenými cieľmi rozvoja katedry.  

V rámci diskusie k danému bodu sa vyjadrili viacerí členovia AS. Prof. Gadušová sa 

informovala, či má Katedra politológie nového profesora v študijnom programe Euroázijské 

štúdiá a zároveň vyslovila názor, že nevidí dôvod na zmenu názvu, neskôr v diskusii navrhla, 

že možný je aj názov Katedra politológie a medzinárodných vzťahov.  

Prof. Garaj zaujal podporné stanovisko k tejto iniciatíve.  

Členka študentskej časti AS Al-Kubati sa informovala, aké predmety reprezentujú 

ázijský priestor v danom študijnom programe.  

Prof. Krno následne reagoval, že ide o prvú zmenu názvu počas 20-ročnej existencie 

katedry a základným dôvodom je profilová orientácia katedry i zvýšenie záujmu študentov o 

štúdium, t. j. nový názov umožní lepšiu marketingovú prezentáciu katedry.  

Členovia AS doc. Švarbová, doc. Al-Absi a doc. Ivanič návrh podporili.  

 

Ad) 4 

 

Dekan fakulty prof. Garaj predložil návrh na časové limitovanie funkčného obdobia vedúcich 

pracovísk FF UKF v Nitre (návrh tvorí samostatnú časť tejto zápisnice). Svoj návrh 

argumentoval tým, že táto zmena pozitívne ovplyvní a zároveň posilní mechanizmus 

výberových konaní, keďže sa vytvorí zdravá konkurencia na pracoviskách. Svoj návrh okrem 

iného zdôvodnil aj lepšou motiváciou a zvýšením invencie pri organizovaní života na 

pracovisku, ako aj posilnením dynamiky práce, či elimináciou stereotypizácie každodenných 

riadiacich postupov na pracoviskách. 

V diskusii k tomuto bodu programu predložený návrh podporil doc. Lomnický, 

zdôraznil, že prispeje ku skultivovaniu akademického priestoru, akcentoval možnosť 

demokratického výberu kandidáta na vedúceho katedry, ktorý by na základe hlasovania na 

katedre reflektoval princíp posúdenia kvality medzi kmeňovými pracovníkmi jednotlivých 

katedier. 

Prof. Gadušová vyjadrila pochybnosť o tom, či je táto zmena v súlade so zákonom. 

Ďalej upozornila, že obsadzovanie miest nesmie byť diskriminačné a malo by byť predmetom 

pracovného poriadku UKF ako celku a nie štatútu fakulty. 

Prof. Garaj uviedol, že daný problém konzultoval s univerzitným právnikom.  

Doc. Švarbová a člen študentskej časti AS Bc. Brnja sa informovali, či sa bývalý 

vedúci katedry môže následne znovu prihlásiť do konkurzu.  

Prof. Zelenická podporila návrh dekana a zdôraznila potrebu dynamiky v riadení.  

Dr. Koprda upozornil na význam manažérskych školení (predovšetkým odborných 

asistentov) ako nástroja na zistenie schopnosti pracovníka zastávať riadiacu funkciu vedúceho 

katedry.  

Prof. Lomnický reagoval na túto pripomienku, že na katedrách by mala byť prioritná 

potreba osobnostnej profilácie, nie posudzovanie na základe manažérskych kurzov.  

Doc. Švarbová vyjadrila súhlas s jeho stanoviskom a upozornila na význam kontinuity 

vedúceho pracovníka, ktorý by mal byť v úzkom kontakte s tými, ktorí majú najlepšie 

predpoklady na výkon riadiacej funkcie na katedre.  

Na záver diskusie k tomuto bodu programu prof. Gadušová akcentovala rozdiel medzi 

funkciou dekana a vedúcim katedry, zároveň znovu apelovala na možný nesúlad uvedeného 

návrhu so zákonom. 

 



Ad) 5 

 

Predsedníčka AS prof. Muránska informovala členov AS o priebehu predbežných rokovaní 

pred predkladaním návrhu na zlúčenie katedry slovenského jazyka a katedry slovenskej 

literatúry. Pred zasadnutím akademického senátu dekan B. Garaj inicioval stretnutie 

s vedúcimi oboch katedier (za prítomnosti predsedníctva AS), kde uviedol dôvody daného 

návrhu, následne sa stretol s kolektívmi pracovníkov oboch katedier. Členovia katedier 

nesúhlasili so zlúčením, ale relevantné dôvody neuviedli. Záverom prof. Muránska 

konštatovala, že písomné vyjadrenie a zdôvodnenie zlúčenia katedier dostala od dekana (bolo 

prílohou pozvánky na zasadnutie AS), ale konkrétne stanovisko a argumenty zástupcov KSL 

a KSJ odzneli až na zasadnutí AS.  

 Následne dekan fakulty prof. Garaj predložil návrh na zlúčenie Katedry slovenského 

jazyka a Katedry slovenskej literatúry do spoločnej katedry (návrh tvorí samostatnú časť tejto 

zápisnice). Svoj návrh odôvodnil dlhodobou nesystémovosťou v rámci Organizačného 

poriadku FF UKF, ale i skutočnosťou, že v sústave študijných odborov ani jedna z uvedených 

katedier nemá vypracovaný samostatný študijný program, napr. pre odbor Slovenský jazyk 

alebo Slovenská literatúra (ani v rámci bakalárskeho, ani magisterského štúdia). Uviedol tiež, 

že existencia KSJ a KSL v podobe samostatných katedier si vyžaduje komunikáciu s dvoma 

pracoviskami a sťažuje identifikáciu podielu týchto katedier na výučbe študentov z hľadiska 

prideľovania finančných prostriedkov zo štátnej dotácie. Pripomenul, že i na ostatných 

slovenských univerzitách (resp. v susediacich štátoch) sa skôr realizujú synkretické modely. 

Záverom dodal, že na pracovníkov oboch katedier by vytvorenie spoločnej katedry nemalo 

žiaden negatívny dopad. 

 Prof. Kralčák – vedúci Katedry slovenského jazyka, predniesol stanovisko oboch 

katedier (pozri samostatnú prílohu tejto zápisnice). Akcentoval v ňom hlavne 30-ročnú 

tradíciu existencie oboch katedier, formovanie nitrianskej interpretačnej školy a pod., vyslovil 

sa aj k jednotlivým bodom Návrhu na zlúčenie KSL a KSJ, ktoré boli k dispozícii týždeň pred 

zasadnutím AS.  

 V diskusii vystúpil opätovne dekan fakulty a znovu vysvetlil dôvody na zlúčenie 

katedier.  

Členka študentskej časti AS Bc. Jánošíková vyjadrila nesúhlas so zlúčením oboch 

katedier, zaujímala sa tiež o to, ako by sa postupovalo pri prideľovaní doktorandských miest 

na jednotlivých katedrách po ich zlúčení.  

Doc. Lomnický návrh na zlúčenie nepodporil vzhľadom k tomu, že členovia oboch 

katedier so zlúčením nesúhlasia, pričom je odborná profilácia základom ďalšieho 

výskumného poslania oboch katedier.  

Po ukončení diskusie k bodu 5 rokovanie AS FF UKF pokračovalo už v neprítomnosti 

dekana FF a vedúceho KSJ.  

Senát následne pristúpil k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu. 

 

1. Hlasovanie o návrhu na zmenu názvu Katedry politológie a európskych štúdií na Katedru 

politológie a euroázijských štúdií. 

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 15 členov AS, za: 15, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 

Uznesenie 23/2016/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje zmenu názvu Katedry politológie a európskych štúdií na Katedru 

politológie a euroázijských štúdií s účinnosťou od 1. marca 2016. 

 

2. Hlasovanie o návrhu na časové limitovanie funkčného obdobia vedúcich pracovísk FF 

UKF. 



Priebeh hlasovania: (hlasovalo 15 členov AS, za: 14, zdržal sa: 0, proti: 1) 

Uznesenie 24/2016/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje návrh na časové limitovanie funkčného obdobia vedúcich pracovísk FF 

UKF v podobe znenia článku č. 10 Organizačného poriadku FF UKF odsek 2: Funkčné 

obdobie vedúceho pracoviska je spravidla štvorročné. Na tom istom pracovisku môže tá istá 

osoba vykonávať funkciu vedúceho pracoviska najviac dve funkčné obdobia po sebe. 

Uznesenie nadobúda platnosť 1. marca 2016 

 

3. Hlasovanie o návrhu na zlúčenie Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej 

literatúry do spoločnej katedry. 

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 15 členov AS, za: 6, zdržal sa: 5, proti: 4) 

 

Uznesenie 25/2016/AS/FF 

AS FF UKF neschvaľuje návrh na zlúčenie Katedry slovenského jazyka FF UKFa Katedry 

slovenskej literatúry FF UKF do spoločnej katedry. 

 

Ad) 6 

Doc. Švarbová požiadala o podporu študentov i pracovníkov fakulty v súvislosti 

s propagáciou podujatia katedry, na ktorom sa zúčastní veľvyslanec Francúzskej republiky na 

Slovensku.  

Doc. Lomnický upozornil na znefunkčnený dochádzkový systém. 

Dekan fakulty stručne informoval o dobrých výsledkoch hospodárenia fakulty. 

 

Na záver rokovania AS FF UKF sa prof. Natália Muránska, PhD. poďakovala všetkým 

členom za aktívnu účasť a ukončila rokovanie AS FF UKF. 

 

 

Prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD. 


