
ZÁPISNICA č. 13 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 11. decembra 2017 
 

Prítomní:  PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. PaedDr. Igor 
Lomnický, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., doc. PhDr. 
Eva Švarbová, PhD., Viktória Rigová, Mgr. Dominika Drábová, Mgr. Vladimír Koppan, Bc. 
Lukáš Šabík 

Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 
2. Diskusia 
3. Rôzne 

 

Ad ) 1 

Podpredsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. Elena Zelenická otvorila zasadnutie senátu 
a privítala všetkých prítomných členov. Následne informovala o kontrole plnenia uznesení  (49 
- 54) z predchádzajúceho zasadnutia AS FF UKF v Nitre a konštatovala, že uvedené uznesenia 
boli splnené, alebo sú v štádiu plnenia. 

 

Ad ) 2 

Prof. Zelenická informovala akademický senát o ponuke kurzu slovenského jazyka pre 
zahraničných študentov. Uvedený kurz zabezpečuje jazykové centrum FF UKF, pričom sa do 
budúcna zvažuje i možnosť otvorenia kurzu nielen pre študentov ale aj externých poslucháčov. 

Doc. Švarbová sa informovala o priebehu realizácie uvedeného kurzu. Prof. Zelenická 
ozrejmila, že študenti sú rozdelení do dvoch skupín: 

A, študenti v programe Erasmus, 

B, zahraniční študenti mimo programu Erasmus. 

Dr. Koprda podčiarkol význam tohto kurzu, predovšetkým vo vzťahu k zvýšenému počtu 
ukrajinských študentov na univerzite. 



Doc. Lomnický vyjadril potrebu zverejnenia termínu zasadnutia akademického senátu na 
fakultnom webe s ohľadom na zabezpečenie informovanosti akademickej obce o činnosti 
senátu. 

 

Ad ) 3 

V tomto bode programu prišiel na rokovanie akademického senátu dekan fakulty, prof. Bernard 
Garaj, ktorý sa v rámci svojho vystúpenia poďakoval AS za konštruktívnu spoluprácu 
s vedením fakulty a študentskej časti za realizáciu procesu hodnotenia pedagógov. Doc. 
Švarbová sa informovala o priebehu doplňujúcich volieb do akademického senátu univerzity 
a Dr. Koprda jej ozrejmil priebeh doplňujúcich volieb. 

 

Na záver rokovania AS FF UKF v Nitre sa podpredsedníčka prof. Elena Zelenická poďakovala 
všetkým členom za aktívnu účasť, vedeniu fakulty za spoluprácu počas celého roka a ukončila 
rokovanie AS FF UKF. 
 
 
 
 

 

prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. 
podpredsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 
zapísal Mgr. Ervín Weiss, PhD. 
 


