Zápisnica č.16
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 10. mája 2018
Prítomní: prof. Natália Muránska, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., PhDr. Tomáš
Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc.
PhDr. Eva Švarbová, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD.,
Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Viktória Rigová, Mgr. Dominika
Drábová, Bc. Lukáš Šabík, Mgr. Lucia Valková, Mgr. Vladimír Koppan
Predmetom zasadnutia AS FF UKF v Nitre dňa10. mája 2018 boli voľby kandidáta na
funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022. Zasadnutie AS sa konalo
po zasadnutí Akademickej obce FF UKF, na ktorom kandidátky na funkciu dekana – prof.
PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., a doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. predstavili svoje
koncepcie rozvoja fakulty v ďalšom období.
Predsedníčka AS N. Muránska konštatovala, že prítomní sú všetci 15 (pätnásti)
členovia AS FF UKF v Nitre, z čoho vyplýva, že AS je uznášaniaschopný. Následne
predložila na schválenie program rokovania AS FF UKF:
1. Diskusia s kandidátmi na funkciu dekana FF UKF v Nitre
2. Príprava volebného aktu
3. Realizácia volieb
4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre
Hlasovanie o návrhu programu rokovania AS FF UKF:
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1)
Uznesenie/67/2018/AS/FF
AS FF UKF schvaľuje program, podľa ktorého sa bude riadiť na svojom zasadnutí dňa 10.
mája 2018.
Po schválení programu prof. N. Muránska, PhD. pripomenula, že podľa Štatútu AS FF
UKF sa prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., ako členka AS, môže zúčastňovať všetkých
úkonov spojených s rokovaním akademického senátu, nakoľko jej kandidatúra na funkciu
dekana nie je organizačnou prekážkou rokovania akademického senátu. Navrhla, aby boli na
diskusii prítomné obe kandidátky súčasne. Členovia AS s týmto návrhom súhlasili, na
základe čoho bola na rokovanie AS prizvaná aj druhá kandidátka na funkciu dekana FF UKF
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Ad) 1
Diskusia s kandidátmi prebiehala formou otázok, na ktoré postupne v striedavom poradí
odpovedali obe kandidátky.
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•

Otázka doc. PaedDr. I. Lomnického, PhD.
V úvode sa poďakoval obom kandidátkam za predstavenie ich koncepcie rozvoja
fakulty na zasadnutí akademickej obce a zdôraznil, že kandidátky sú dve, čo znamená
pre členov AS možnosť demokratickej voľby a porovnania. Vo svojej otázke
nadviazal na zasadnutie akademickej obce, kde sa okrem iného diskutovalo
o uplatňovaní princípu solidarity v prostredí FF UKF a spýtal sa, ako si kandidátky
predstavujú uplatňovanie princípu subsidiarity v riadiacom štýle na akademickej pôde
FF UKF.

Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. uvedomuje si a detailne pozná postavenie pracovníka v hierarchii jednotlivých
pracovných pozícií,
2. vo svojej práci nikdy neuplatňovala nadradené postupy riadenia,
3. za dôležitý aspekt považuje vzájomnú interakciu a spoluprácu všetkých zamestnancov
fakulty.
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. princíp subsidiarity vníma ako kompetenčné pravidlo a jeho rešpektovanie ako
základnú výbavu každého riadiaceho pracovníka,
2. je dôležité dospieť k vzájomnej symbióze medzi princípom subsidiarity
a dodržiavaním stanovených pravidiel na jednotlivých pracovných pozíciách.
•

Otázky PhDr. T. Koprdu, PhD.:
1. Uveďte jednu výhodu, ktorá nás odlišuje od ostatných filozofických fakúlt na
Slovensku, pokiaľ ide o vnímanie zo strany študentov stredných škôl.
2. Ste za zrušenie printovej podoby výkazov o štúdiu?

Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. je potrebné riešiť problém viacnásobnej evidencie, avšak systém AIS nie je vždy
spoľahlivý, k odbyrokratizácii sa už na FF výrazne prispelo, kontrola sa robí iba na
študijných oddeleniach, katedry boli odbremenené, pričom ďalšie rezervy sú ešte
v zjednodušení a modernizácii zápisov na štúdium,
2. Filozofická fakulta UKF je jedinečná v porovnaní s inými filozofickými fakultami
pomerne vysokým počtom študijných programov a v propagácii sa v súčasnosti robia
všetky potrebné kroky. Ďalšou nemenej významnou výhodou je veľký odborný
a tvorivý potenciál pracovníkov a v budúcnosti je dôležité podľa jej názoru sústrediť
sa na podporu štúdií Digital humanities, ktoré môžu posunúť kvalitu FF UKF výrazne
vpred.
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. je potrebné časom odstrániť printovú podobu výkazov o štúdiu a taktiež
racionalizovať aj iné informačné systémy ako napr. OSYS a zjednodušiť aj spôsob
vydávania a evidencie cestovných príkazov.
2. FF UKF má veľmi dobré meno a jednou z viacerých jej výhod je aj spolupráca s SPU
ako aj postavenie a vnímanie mesta Nitra ako univerzitného mesta. Mesto Nitra
ponúka pre študentov celý rad externých benefitov a je naďalej potrebné podporovať
a udržovať atraktívnu ponuku študijných programov pre uchádzačov o štúdium.
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K druhej otázke PhDr. T. Koprdu sa vyjadrili aj niektorí členovia akademického senátu.
Doc. PhDr. E. Švarbová, PhD. podporuje zrušenie výkazov o štúdiu a návrat k indexom. Mgr.
L. Valková informovala, že táto otázka bola predmetom rokovania študentského parlamentu,
kde vládne všeobecná zhoda v súvislosti s návratom k indexom a s odstránením výkazov
o štúdiu. Doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. sa vyslovil, že zavedenie výkazov o štúdiu bol
neprezieravý krok.
Následne sa k tejto problematike opätovne vyjadrili obe kandidátky na funkciu dekana FF
UKF:
ê doc. PhDr. J. Jurová, PhD. pokladá za potrebné v súčasnej situácii zatiaľ zachovať istú
printovú podobu, pričom indexy by boli vhodnejšie,
ê prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. nevníma opätovné zavedenie indexov ako
problém, lebo indexy sa ďalej používajú napr. na SPU.
•

Otázky Mgr. D. Drábovej:
1. Je možné zamedziť duálnemu vyučovaniu tých istých predmetov na viacerých
katedrách?
2. Bolo by možné vytvoriť samostatné kurzy/predmety (v rámci výberových predmetov),
ktoré by mali svoj vlastný progres v rámci celého štúdia?
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. je možné sa inšpirovať príkladom zo zahraničia, kde je v priebehu semestra menší
počet predmetov a realizuje sa tzv. hĺbkové štúdium predmetu. V súvislosti
s duplicitou vo vyučovaní by sa katedry mohli spolu dohodnúť a striedavo po
semestroch zabezpečovať výučbu daných duplicitných predmetov, pričom ako
negatívum vníma nezdravú súťaživosť katedier.
2. za riešenie považuje vytvorenie odborných pracovných skupín na fakulte a zlepšenie
vzájomnej komunikácie jednotlivých fakultných pracovísk.

Mgr. D. Drábová v reakcii uviedla, že by bolo vhodné rozšíriť súbor ponúkaných
všeobecných predmetov.
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. všetky vyučované predmety sú etablované v študijných plánoch podľa akreditovaných
študijných programov a študent si môže zvoliť v skupine výberových predmetov
akýkoľvek výberový predmet. J. Jurová nesúhlasí s centralizáciou a zlučovaním
vyučovania niektorých predmetov.
2. pripravuje sa nová sústava študijných programov, kde bude akcentovaná
interdisciplinarita a v súčasnosti sú predmety všeobecného základu liberálnejšie,
pričom je potrebné v budúcnosti ponúkať viac celofakultných predmetov.
•

Otázky Mgr. V. Koppana:
1. Ako budú kandidátky na dekana FF UKF riešiť nepomer medzi prospechovými
a mimoriadnymi štipendiami?
2. Jestvuje manévrovací priestor na presun prostriedkov do podskupiny mimoriadnych
štipendií?
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Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
Uvedený nepomer je potrebné riešiť a prostriedky je možné presunúť do kapitoly
mimoriadnych štipendií.
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
Spomenutá problematika sa dá riešiť konsenzuálne a prostriedky je možné presunúť.
• Otázky Bc. V. Rigovej:
1. Aké sú možnosti zlepšenia jazykového vzdelávania študentov na fakulte?
2. Bolo by možno zvýšiť ponuku odborných prednášok v cudzom jazyku?
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. každý pedagóg by mal ovládať aspoň jeden cudzí na úrovni B1/B2, vždy treba niekde
začať a zlepšeniu jazykovej kompetencie študentov i pedagógov by napr. pomohol
tzv. International day, v rámci ktorého by sa celá výučba na fakulte v jeden deň
realizovala v cudzom jazyku,
2. pri prijímaní nových pracovníkov fakulty by sa mal klásť zvýšený dôraz na ich
jazykovú kompetenciu; výrazným prínosom v tejto oblasti je vzájomná súvzťažnosť
ovládania jazyka, cestovania, hosťujúcich prednášok a ďalších výskumných aktivít
na medzinárodnej úrovni,
3. VŠ nemôže zastupovať a nahrádzať výučbu jazyka na strednej škole.
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. požiadavky na úroveň ovládania cudzieho jazyka zo strednej školy sú všeobecne
známe, fakulta ponúka aj odborný cudzí jazyk, avšak jazyková výbava
prichádzajúcich študentov je často slabá,
2. v súvislosti s jazykovými kompetenciami vyučujúcich fakulta ponúkala a ponúka
odborné predmety v cudzom jazyku, no študenti prejavili iba minimálny záujem
o tento druh výučby, pričom daný stav je dôležité zmeniť a zlepšiť.
Prof. PaedDr. Z. Gadušová, CSc. v reakcii konštatovala, že študentov by sme nemali
v tejto súvislosti podceňovať.
• Otázka Mgr. E. Perez, PhD.
Akú predstavu majú kandidátky o ďalšej podpore tvorivého potenciálu a nových
impulzov prichádzajúcich od mladých pracovníkov, ktorí častokrát kvôli ekonomickej
situácii odchádzajú z fakulty a fakulta takto často stráca kvalitných pracovníkov.
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
Je veľmi dôležité stimulovať všetkých pracovníkov bez ohľadu na vek, mladí tvoriví
pracovníci sú budúcnosťou fakulty a je nutné ich motivovať, aby zostali na
akademickej pôde, aj kvôli ekonomickej realite v spoločnosti a platovým
podmienkam v súkromnej sfére.
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
Stabilizovať mladých tvorivých pracovníkov možno aj tým, že fakulta bude riešiť viac
projektov a grantov, a tak získavať finančné prostriedky.
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• Otázky doc. PhDr. P. Ivaniča, PhD.:
1. Podporujete myšlienku jednotnej podoby katedrových webov?
2. Ako si predstavujete personálne zloženie dekanátu a pozíciu tajomníka fakulty?
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. je potrebné delegovať úlohu správy webov na fakultného pracovníka v oblasti
techniky,
2. personálne otázky nemajú v tejto situácii opodstatnenie.
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. unitárna podoba katedrových webov nie je správnou cestou,
2. konkretizácia mien nie je momentálne namieste, mali by to byť predovšetkým
odborne fundovaní ľudia
• Otázka Prof. PhDr. S. Krna, CSc.
Aký majú kandidátky názor na obnovu a ďalšiu podporu tzv. dvojodborového štúdia?
Odpoveď doc. PhDr. J. Jurovej, PhD.:
1. ide o tzv. medziodborové študijné programy, ktorých ponuka sa musí neustále
rozširovať,
2. je potrebné výrazne podporiť prvok interdisciplinarity vo vzdelávaní.
Odpoveď prof. PaedDr. Z. Gadušovej, CSc.:
1. študenti z medziodborového štúdia majú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce,
kandidátka podporuje interdisciplinaritu, ako príklad uviedla spojenie anglického
jazyka a žurnalistiky,
2. je dôležité postupovať zmysluplne v rámci tvorby a spájania medziodborových
kombinácií.
V reakcii doc. PhDr. E. Švarbová, PhD. konštatovala, že zabezpečovanie didaktických
predmetov na pedagogickej fakulte je nedostačujúce a odborová didaktika iba veľmi
ťažko stavia na všeobecnom pedagogickom základe.
Keďže členovia AS už nemali ďalšie otázky, predsedníčka AS ukončila diskusiu.
Ad) 2
Prípravu volebného aktu vykonala predsedníčka AS prof. N. Muránska. Uviedla, že každý
člen AS má právo hlasovať a zároveň ozrejmila, že zo štatútu AS vyplýva, že právo hlasovať
má i člen, ktorý kandiduje na funkciu dekana FF UKF. Následne odovzdala slovo predsedovi
volebnej komisie AS FF UKF PhDr. T. Koprdovi, ktorý členom AS pripomenul Zásady
volieb kandidáta na dekana FF UKF v Nitre.
Ad) 3
Realizáciu volieb riadila a koordinovala volebná komisia AS FF UKF. Zápisnica o priebehu
volebného aktu, ktorú zhotovila volebná komisia, tvorí samostatnú prílohu Zápisnice č. 16 zo
zasadnutia AS FF UKF v Nitre dňa 10. mája 2018.
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Ad) 4
Výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 –
2022 vyhlásil predseda volebnej komisie AS FF UKF PhDr. Tomáš Koprda, PhD.

Voľby kandidáta na funkciu dekana FF sa v prvom kole zúčastnilo 15 členov AS.
Počty hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti:
- prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.: 3 hlasy
- doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.: 11 hlasov
Do funkcie dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 bola zvolená doc.
PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Uznesenie/68/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie, že do funkcie dekana FF UKF v Nitre na funkčné
obdobie 2018 – 2022 bola zvolená doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Uznesenie/69/2018/AS/FF
a) AS FF UKF v Nitre ukladá predsedníčke AS FF UKF v Nitre, aby výsledok volieb
kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 oznámila
rektorovi UKF v Nitre do 7 dní od ukončenia volieb.
b) AS FF UKF v Nitre ukladá predsedníčke AS FF UKF v Nitre, aby výsledok volieb
kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre zverejnila na webovej stránke FF UKF a UKF
v Nitre do 24 hodín od ukončenia volieb.

Prof. Natália Muránska, PhD., v. r.
predsedníčka AS FF UKF v Nitre

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD.
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