
ZÁPISNICA č. 9 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 14. decembra 2016 
 

Prítomní: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PaedDr. Igor 

Lomnický, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. 

PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Viktória Rigová, Mgr. Dominika Drábová, Mgr. Vladimír Koppan, Bc. Lukáš 

Šabík, Mgr. Lucia Valková 

Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Informácie o priebehu volieb do študentskej časti AS FF UKF 

3. Voľba nového predsedu študentskej časti AS FF UKF 

4. Voľby novozvolených členov študentskej časti AS FF UKF do komisií (legislatívna,  

volebná, študijná, ekonomická) 

5. Systém zabezpečenia kvality na FF UKF v Nitre 

6. Rozličné a diskusia 

 

Ad) 1  

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. N. Muránska otvorila zasadnutie a privítala všetkých 

prítomných, zvlášť novozvolených členov študentskej časti AS. Následne informovala 

o kontrole plnenia uznesení (32, 33, 34/2016) zo zasadnutia AS FF UKF v Nitre konaného 

dňa 18.10.2016 pričom konštatovala, že uvedené uznesenia boli splnené.  

Ad) 2 

Predsedníčka AS FF UKF vyzvala Bc. T. Královiča, aby informoval o priebehu a výsledkoch 

volieb do študentskej časti AS FF UKF. Bc. T. Královič oboznámil členov AS o priebehu 

volieb, potom sa poďakoval všetkým členom senátu za podporu počas celého dvojročného 

obdobia, na ktoré sa volí študentská časť, pričom vyzdvihol spoluprácu tak s vedením AS FF 

UKF ako aj celým vedením Filozofickej fakulty UKF. Predsedníčka senátu poďakovala 

všetkým odstupujúcim členom študentskej časti AS FF UKF v Nitre za ich aktívnu 

participáciu pri činnosti akademického senátu. Odstupujúci členovia AS následne opustili 

rokovanie.  

Ad) 3 

Predsedníčka AS FF UKF vyzvala predsedu volebnej komisie AS Dr. Koprdu, aby realizoval 

organizáciu a priebeh volieb predsedu študentskej časti AS FF UKF v Nitre. Zo študentskej 

časti bola do funkcie predsedu nominovaná a kandidatúru prijala Mgr. Lucia Valková. Voľba 

sa uskutočnila tajným hlasovaním. 



Priebeh volieb: hlasovalo 13 členov AS FF UKF (za: 13, proti: 0, zdržalo sa:0) 

Uznesenie 35/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje za predsedníčku študentskej časti AS Mgr. Luciu Valkovú. 

 

Ad) 4  

Dr. Koprda pokračoval v realizácii volieb novozvolených členov AS do jednotlivých komisií 

senátu (voľby boli realizované ad hoc). 

 

Legislatívna komisia: 

Študentská časť AS navrhla za člena legislatívnej komisie Bc. Lukáša Šabíka, ktorý 

kandidatúru prijal. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS ( za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 

Za člena legislatívnej komisie bol zvolený Bc. Lukáš Šabík. 

 

Volebná komisia: 

Študentská časť AS navrhla za člena volebnej komisie Mgr. Vladimíra Koppana, ktorý 

kandidatúru prijal. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS (za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 

Za člena volebnej komisie bol zvolený Mgr. Vladimír Koppan. 

 

Ekonomická komisia: 

Študentská časť AS navrhla  za členku ekonomickej komisie Mgr. Dominiku Drábovú, ktorá 

kandidatúru prijala. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS ( za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 

Za členku ekonomickej komisie bola zvolená Mgr. Dominika Drábová. 

 

Študijná komisia: 

Študentská časť AS navrhla za členku študijnej komisie Viktóriu Rigovú, ktorá kandidatúru 

prijala. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS (za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 

Za členku študijnej komisie bola zvolená Viktória Rigová. 

 

Predsedníčka AS FF UKF sa poďakovala Dr. Koprdovi za organizáciu a priebeh volieb. 

 

Ad) 5 

V rámci predmetného bodu programu sa rokovania zúčastnili dekan fakulty prof. B. Garaj 

a prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia doc. J. Jurová. Prizvaní hostia 

prezentovali uskutočnené zmeny v dokumente Systém zabezpečenia kvality na FF UKF 

v Nitre, pričom akcentovali potrebu kladenia väčšieho dôrazu nielen na oblasť vedy, ale aj 

oblasť vzdelávania a to predovšetkým s ohľadom na jej merateľnosť.  

V diskusii doc. I. Lomnický poukázal na význam dokumentu vo vzťahu smerom dovnútra 

fakulty (v zmysle objektívneho sebahodnotenia jednotlivcov i pracovísk) a podčiarkol 

význam jeho realizácie. 

Hostia po prezentácii opustili rokovanie AS. 

 

 

Uznesenie 36/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Systém zabezpečenia kvality na FF UKF v Nitre. 

 



Ad) 6 

 

V rámci diskusie vystúpila V. Rigová, ktorá poukázala na potrebu vzbudenia väčšieho záujmu 

o evaluáciu pedagógov zo strany študentov. Prof. E. Zelenická a doc. I. Lomnický sa 

nestotožnili s názorom študentskej časti AS, pokiaľ ide o hľadanie spôsobu zvýhodňovania 

tých študentov, ktorí sa zapájajú do hodnotenia pedagógov (napr. získaním bodov pri žiadosti 

o ubytovanie v ŠD). Doc. E. Švarbová uviedla, že hodnotenie pedagógov by malo byť pre 

študentov bežnou súčasťou ich študentského života. Mgr. D. Drábová apelovala na potrebu 

vytvárania tradícií vo vzťahu k študentskému životu a zároveň navrhla vytvorenie nových 

platforiem medzikatedrových podujatí. Prof. N. Muránska konštatovala, že u študentov často 

badať istú úroveň pasivity vo vzťahu k univerzitnému dianiu, doc. E. Švarbová následne 

apelovala na potrebu väčšieho záujmu študentov o akademické aktivity. Dr. E. Perez uviedla, 

že i v rámci edukačného procesu je možné aktivizovať vzťah študentov i pedagógov 

o univerzitné dianie.  

 

 

Ad) 7 

 

Na záver rokovania AS FF UKF v Nitre sa predsedníčka prof. N. Muránska 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. 

 

 

 

 

  

 

 


