
ZÁPISNICA č. 10 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 14. marca 2017 
 

Prítomní: 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., Mgr. Emília Perez, PhD,. doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Dominika Drábová, 

Mgr. Vladimír Koppan, Viktória Rigová, Bc. Lukáš Šabík, Mgr. Lucia Valková 

 

Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Ing. Sylvia Eliášová 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Správa o činnosti AS FF UKF za rok 2016 

3. Systematizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou  

 od  1.4.2017 

4. Akademické štandardy na Filozofickej fakulte UKF v Nitre 

5. Rozličné a diskusia. 

 

 

Ad) 1 

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

všetkých prítomných členov a informovala o kontrole plnenia uznesení  (č. 31 – 36) 

a konštatovala, že uvedené uznesenia boli splnené. 

 

Ad) 2 

Predsedníčka AS FF UKF prof. Muránska predniesla Správu o činnosti akademického senátu 

za rok 2016.  

Správa o činnosti AS FF UKF v Nitre za rok 2016 tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  

 

Ad) 3 

V rámci rokovania k tomuto bodu programu boli prizvaní dekan FF UKF prof. B. Garaj 

a tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová, ktorá predstavila návrh systematizácie funkčných 

a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 01.04.2017.  

 

Ad) 4 

Dekan fakulty prof. B. Garaj predstavil členom AS nové Akademické štandardy na 

Filozofickej fakulte v Nitre. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že ide o minimálne výstupy 

požadované od pedagogických a vedeckých pracovníkov v časovom horizonte 5 rokov. 

Štandardy by mali pôsobiť motivujúco a stanú sa bežnou súčasťou pôsobenia na akademickej 

pôde. 

V diskusii k tomuto bodu sa prof. Z. Gadušová informovala, kedy nadobudnú tieto štandardy 

platnosť a doc. I. Lomnický zdôraznil význam a prínos uvedeného materiálu. Prof. Z. 

Gadušová  pripomienkovala formuláciu znenia požiadaviek vo vzťahu k projektovej činnosti 

pracovníkov. 

 



Členovia AS FF UKF sa následne zhodli, že je potrebné uviesť dátum, od ktorého 

nadobúdajú predmetné štandardy platnosť. 

Po zapracovaní pripomienok členovia AS FF vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom.  

Ad) 5 

V rámci diskusie informoval dekan fakulty prof. B. Garaj o príprave stretnutia tvorivých 

pracovníkov fakulty a taktiež o príprave nového rozpočtu. Tajomníčka fakulty Ing. S. 

Eliášová informovala o priebehu čerpania finančných prostriedkov zo štátnej dotácie. 

Následne hostia opustili rokovanie senátu a členovia pokračovali v diskusii.  

Doc. E. Švarbová oboznámila členov AS o tom, že Katedra romanistiky sa stala 

členom významnej grantovej agentúry, ktorá ponúka študentom možnosti pobytov a grantov 

vo Francúzsku po preukázaní príslušnej jazykovej kompetencie bez ohľadu na študijný 

program daného študenta. Prof. E. Zelenická upozornila na možnosť štúdia čínskeho jazyka, 

ktoré zabezpečuje jazykové centrum v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave 

a následne upriamila pozornosť členov AS na ECL-skúšky, ktoré sa uskutočňujú 

v jazykovom centre a poskytujú relevantný certifikát o jazykovej kompetencii na 

požadovanej úrovni. 

Po ukončení diskusie nasledovalo hlasovanie o jednotlivých bodoch programu. 

Uznesenie 37/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie správu o činnosti AS FF za rok 2016. 

Hlasovanie o Systematizácii funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 

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

Uznesenie 38/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje systematizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF 

v Nitre s účinnosťou od 1.04.2017. 

Uznesenie 39/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie (po zapracovaní pripomienok) Akademické štandardy 

na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. 

Ad) 6 

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. 


