ZÁPISNICA č. 17
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 24. septembra 2018
Prítomní: prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár
Krno, CSc., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena
Zelenická, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., Mgr.
Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Bc. Denisa Červenková
Neprítomní: Martina Dvorská, Mgr. Vladimír Koppan, Mgr. Lucia Valková, Bc. Viktória
Rigová
Hostia: doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Ing. Sylvia
Eliášová
AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola uznesení.
2. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v externých formách štúdia k 31. 8. 2018
3. Návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF
4. Návrh na funkciu prodekanov FF UKF
5. Návrh zástupcu FF UKF v Rade vysokých škôl
6. Návrh na členov Vedeckej rady FF UKF
7. Rôzne a diskusia
Ad) 1
Predsedníčka AS FF UKF prof. Muránska úvodom privítala členov AS a predstavila novú
členku študentskej časti AS Bc. Denisu Červenkovú, ktorá bola zvolená v doplňujúcich
voľbách do študentskej časti AS FF UKF v Nitre dňa 3. mája 2018. Doplňujúce voľby sa konali
v súvislosti s ukončením štúdia členov študentskej časti AS FF UKF na fakulte. Navrhla
doplniť do programu rokovania senátu schválenie systemizácie funkčných a pracovných miest
na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1.10.2018. Členovia AS súhlasili s daným návrhom. Prof.
Muránska následne uskutočnila kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
akademického senátu, pričom konštatovala, že uznesenia č.67 – 69 boli splnené. Informovala
tiež, že priebežne sa uskutočnilo elektronické hlasovanie systemizácie funkčných a pracovných
miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1.09.2018, z ktorého vyplynulo nasledujúce
uznesenie:
Uznesenie/70/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1.09.2018.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)

Ad) 2
Na rokovanie AS bola prizvaná novozvolená dekanka fakulty doc. Jurová. So súhlasom
predsedníctva sa na vlastnú žiadosť rokovania AS FF zúčastnili ako hostia prof. Garaj a Ing.
Eliášová, ktorá informovala členov AS o čerpaní finančných prostriedkov v externých formách
štúdia k 31. 8. 2018. Prehľad čerpania finančných prostriedkov bol prerokovaný v ekonomickej
komisii AS tesne pred zasadnutím AS. V diskusii prof. Garaj vysvetlil spôsob výpočtu výšky

štipendií pre štátnych štipendistov financovaných z viacerých zdrojov rozpočtových kapitol.
AS FF UKF zobral danú informáciu na vedomie.
Rokovanie AS ďalej pokračovalo iba za prítomnosti riadnych členov AS a doc. Jurovej.

Ad) 3
Novozvolená dekanka fakulty doc. Jurová predložila senátu na schválenie návrh na zmenu
Organizačného poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Konkrétne ide o zmenu článku 8
a článku 14 organizačného poriadku, ktorý upravuje počet a kompetencie prodekanov fakulty.
Vzhľadom na klesajúci počet študentov navrhla dekanka fakulty doc. Jurová zlúčiť funkciu
prodekana pre interné a prodekana pre externé formy štúdia do jednej funkcie – prodekan pre
vzdelávanie.

Ad) 4
Dekanka fakulty doc. Jurová predložila na schválenie návrh kandidátov na funkciu prodekanov,
ich nomináciu doložila stručnou charakteristikou kandidátov. Na funkciu prodekanov navrhla
nasledujúcich kandidátov: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre
vzdelávanie, doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne
formy štúdia, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
Kandidáti boli prizvaní na rokovanie senátu na krátku diskusiu, v ktorej sa predstavili. Odznela
iba jedna otázka od členky AS prof. Gadušovej, ktorá sa zaujímala o jazykové kompetencie
doc. Malíčkovej, keďže na tomto poste je komunikácia v cudzích jazykoch nevyhnutná.

Ad) 5
Dekanka fakulty doc. Jurová predložila na schválenie návrh zástupcu FF UKF v Nitre v Rade
vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2022. So stručným zdôvodnením navrhla doc. PhDr.
Martina Hetényiho, PhD.

Ad 6)
Dekanka fakulty doc. Jurová predložila na schválenie návrh na personálne obsadenie Vedeckej
rady FF UKF v Nitre. Osobitne sa vyjadrila ku všetkým navrhovaným členom vedeckej rady,
pričom zdôraznila, že jej cieľom bolo konštituovať vedeckú radu z vedeckých osobností
v rôznych odboroch.

Ad 7)
Dekanka fakulty doc. Jurová predložila na schválenie návrh systemizácie funkčných
a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1.10. 2018, pričom vysvetlila jednotlivé
zmeny. Po krátkej diskusii opustila rokovanie akademického senátu.
Následne pristúpili členovia AS FF UKF v Nitre k hlasovaniu o jednotlivých
prerokovaných materiáloch.

Na základe absencie tretieho člena volebnej komisie AS FF na zasadnutí iniciovala
predsedníčka senátu prof. Muránska voľbu na doplnenie člena volebnej komisie ad hoc, pričom
navrhla členku študentskej časti AS Bc. Denisu Červenkovú.
Hlasovanie o doplnení člena volebnej komisie akademického senátu (ad hoc pre zasadnutie AS
FF UKF dňa 24. 09.2018)
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie/71/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje za členku volebnej komisie AS (ad hoc pre zasadnutie AS FF
UKF dňa 24. 09.2018) Bc. Denisu Červenkovú.
Členovia akademického senátu pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu.
Hlasovanie o zmene Organizačného poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre, článku 8
a článku 14 organizačného poriadku, ktorý upravuje počet a kompetencie prodekanov fakulty.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie/72/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje návrh o zmene Organizačného poriadku FF UKF, článku 8
a článku 14 organizačného poriadku, s tým že sa zlúči funkcia prodekana pre interné
a prodekana pre externé formy štúdia do jednej funkcie – prodekan pre vzdelávanie, t.j. odo
dňa 24.09.2018 bude mať FF UKF troch (3) prodekanov.
Hlasovanie o návrhu zástupcu FF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie 2018
– 2022.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie/73/2018/AS/FF
AS FF UKF schvaľuje, aby v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2022 zastupoval
FF UKF doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Následne sa predseda volebnej komisie AS FF UKF dr. Koprda ujal priebehu tajného
hlasovania jednotlivých návrhov predložených dekankou FF UKF doc. Jurovou.
Volebná komisia (predseda – dr. T. Kooprda, členky dr. E. Perez a D. Červenková) po každom
hlasovaní sčítala volebné lístky, vyhodnotila hlasovanie a predseda oznámil jeho výsledok
členom AS.
Hlasovanie o návrhu kandidátov na funkciu prodekanov FF UKF V Nitre
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 11 členov AS), pričom za každého kandidáta sa hlasovalo
jednotlivo:
Výsledky hlasovania:
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie (10 hlasov)
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia
(11 hlasov)
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (10 hlasov)
Uznesenie/74/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje, aby vo funkčnom období 2018 – 2022 funkciu prodekanov FF
UKF zastávali: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie; doc.
PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia; prof.
PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.

Hlasovanie o návrhu interných a externých členov vedeckej rady FF UKF v Nitre na obdobie
1.10.2018 – 30.09.2022
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 11 členov AS), pričom za každého kandidáta sa hlasovalo
jednotlivo.
Výsledky hlasovania:
Navrhnutí interní členovia VR (v počte 18):
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. – odbor: etika, filozofia (11 hlasov)
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – odbor: história (11 hlasov)
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – odbor: etnológia (10 hlasov)
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. – odbor: estetika, literárna veda (11 hlasov)
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. – odbor: etika (11 hlasov)
prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc. – odbor: archeológia (11 hlasov)
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – odbor: slovenský jazyk (11 hlasov)
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. – odbor: translatológia, cudzie jazyky (11 hlasov)
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. – odbor: etika, filozofia (10 hlasov)
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – odbor: kulturológia, etnológia (11 hlasov)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. – odbor: ruský jazyk, slovanské jazyky (8 hlasov)
prof. PhDr. Katarína Fichnová, PhD. – odbor: masmediálne štúdiá (11 hlasov)
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. – odbor: cudzie jazyky (11 hlasov)
prof. PhDr. Július Fuják, PhD. – odbor: kulturológia, estetika (10 hlasov)
prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. – odbor: literárna veda (11 hlasov)
prof. dr. hab. Wojciech Swiatkiewicz – odbor: sociológia (11 hlasov)
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. – odbor: filozofia (10 hlasov)
doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. – odbor: cudzie jazyky, translatológia (9 hlasov)
Navrhnutí externí členovia VR (v počte 7):
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. – odbor: slavistika, literárna veda (JU České Budějovice)
(11 hlasov)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – odbor: masmediálne štúdiá (VŠPaP Ostrava) (11 hlasov)
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. – odbor: cudzie jazyky, translatológia (UK Bratislava)
(11 hlasov)
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – odbor: literárna veda (TU Trnava) (11 hlasov)
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – odbor: teológia, filozofia (UK Bratislava) (11 hlasov)
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – odbor: politológia, filozofia (UK Bratislava) (11 hlasov)
doc. PhDr. Matej Ruttkay, PhD. – odbor: archeológia (AÚ SAV Bratislava) (11 hlasov)
Uznesenie/75/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje na obdobie 1.10.2018 až 30.09.2022 nasledovných členov
Vedeckej rady FF UKF v Nitre:
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. – odbor: etika, filozofia
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – odbor: história
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – odbor: etnológia
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. - odbor: estetika, literárna veda
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. – odbor: etika
prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc. – odbor: archeológia
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – odbor: slovenský jazyk
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. – odbor: translatológia, cudzie jazyky
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. – odbor: etika, filozofia
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – odbor: kulturológia, etnológia
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. – odbor: ruský jazyk, slovanské jazyky

prof. PhDr. Katarína Fichnová, PhD. – odbor: masmediálne štúdiá
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. – odbor: cudzie jazyky
prof. PhDr. Július Fuják, PhD. - odbor: kulturológia, estetika
prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. – odbor: literárna veda
prof. dr. hab. Wojciech Swiatkiewicz – odbor: sociológia
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. – odbor: filozofia
doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. – odbor: cudzie jazyky, translatológia
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. – odbor: slavistika, literárna veda (JU České Budějovice)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – odbor: masmediálne štúdiá (VŠPaP Ostrava)
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. – odbor: cudzie jazyky, translatológia (UK Bratislava)
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – odbor: literárna veda (TU Trnava)
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – odbor: teológia, filozofia (UK Bratislava)
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – odbor: politológia, filozofia (UK Bratislava)
doc. PhDr. Matej Ruttkay, PhD. – odbor: archeológia (AÚ SAV Bratislava)
Hlasovanie o systemizácii funkčných a pracovných miest realizovala aklamačne predsedníčka
AS.
Hlasovanie o systemizácii funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
Priebeh hlasovania (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie/76/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1.10.2018.
Ad 8)
Členka AS doc. Švarbová sa v rámci diskusie informovala o možnosti zavedenia tzv. voľných
semestrov, prípadne celého akademického roka pre tvorivých pracovníkov fakulty. Podľa jej
názoru je potrebné stanoviť jednoznačné systémové pravidlá a organizačné ukotvenie tohto
štatútu v akademickom prostredí fakulty. Doc. Lomnický upozornil na problematickosť kritérií
merateľnosti výsledkov pedagógov počas tzv. voľných semestrov, ako aj zváženie celkového
dosahu na prácu jednotlivých katedier. Dr. Perez uviedla, že fakulta by sa v tejto súvislosti
mohla čiastočne inšpirovať rôznymi modelmi zo zahraničia, najmä vzhľadom na potrebu
medzinárodne uznávaných publikačných výstupov pracovníkov.
Na základe diskusie sa členovia AS rozhodli odporučiť vedeniu fakulty, aby sa
zaoberalo danou problematikou a informovalo AS o možnostiach realizácie daného návrhu
v podmienkach FF UKF v Nitre.
V závere rokovania AS FF UKF predsedníčka AS prof. 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.

