
ZÁPISNICA  č. 3 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 20. mája 2019 
 
 

Prítomní: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., prof. PhD. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš 
Koprda, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. 
Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., PhDr. Katarína Sedlárová, Mgr. Ervín Weiss, 
PhD., Mgr. Tomáš Královič, Mgr. Jana Nemčeková 
 
Ospravedlnení: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Monika Brezováková,  
Bc. Denisa Červenková, Martina Dvorská 
 
Hostia: doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.  
 
AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 
2. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF UKF (výsledky) 
3. Systemizácia pracovných miest FF UKF 
4. Hodnotenie tvorivých pracovníkov FF UKF 
5. Diskusia a rôzne 

 
Ad 1) 
Predseda AS FF UKF v Nitre PhDr. Marcel Olšiak, PhD., privítal členov AS FF UKF  
a oboznámil ich s programom rokovania. Členovia AS navrhnutý odsúhlasili aklamačným 
hlasovaním. Následne informoval o kontrole plnenia uznesení č. 10 – č. 17 zo zasadnutia AS 
FF UKF v Nitre (zo dňa 26. 3. 2019) a konštatoval, že uvedené uznesenia boli splnené. Na 
zasadnutí privítal a členom senátu predstavil novú členku študentskej časti AS FF UKF Mgr. 
Janu Nemčekovú. 
 
Ad 2) 
Mgr. Tomáš Královič, člen predsedníctva za študentskej časť AS FF UKF, informoval členov 
AS o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti, ktoré sa konali dňa 7. 5. 
2019.  
Členom AS oznámil, že voľby prebehli v súlade s platnými zásadami, počas volieb sa 
nevyskytli žiadne problémy. Kandidatúru do doplňujúcich volieb študentskej časti AS FF 
UKF prijalo celkom 9 kandidátov. Študenti spomedzi nich mohli hlasovať za 2 kandidátov.  
Volieb sa zúčastnilo 85 voličov, z toho platných volebných lístkov bolo 84, 1 hlasovací lístok 
bol neplatný. Úspešnými kandidátmi do študentskej časti AS FF UKF sa stali: 
Mgr. Jana Nemčeková – s počtom hlasov 34 
Marián Maršálek – s počtom hlasov 20 
 
Uznesenie 18/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS berie na vedomie bez 
pripomienok.  



 
Predseda AS FF UKF PhDr. Marcel Olšiak, PhD., navrhol, aby sa novozvolená členku senátu 
za študentskú časť stala členkou ekonomickej komisie. 
Člen/študent: Mgr. Jana Nemčeková – kandidatúru prijala. 
 
Uznesenie 19/2019/AS/FF 
Ekonomická komisia AS FF UKF bude od 20. 5. 2019 pracovať v zložení: prof. PhDr. Peter 
Ivanič, PhD. (predseda), PhDr. Tomáš Koprda, PhD. (člen), Mgr. Jana Nemčeková (členka). 
 
Ad 3) 
Na rokovanie AS FF UKF bola prizvaná dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., 
ktorá členom senátu predniesla návrh systemizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF 
v Nitre s účinnosťou od 1. 6. 2019. Uviedla konkrétne dôvody, prečo k uvedeným zmenám 
dochádza.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 11 
Počet kladných hlasov:  11 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 20/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 
s účinnosťou od 1. 6. 2019. 
 
Ad 4)  
V ďalšom bode rokovania dekanka fakulty predstavila návrh zmien v dokumente o hodnotení 
tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií. V doteraz platnom 
dokumente dochádza k zmenám, ktoré pani dekanka podrobne vysvetlila. Citácie sa budú 
vykazovať v rámci hodnotenie publikačných jednotiek, preto bola táto položka z pôvodného 
dokumentu odstránená. Ďalej boli z dokumentu odstránené položky: ďakovný list od 
externých inštitúcií, administratívna/organizačná činnosť na fakulte 
a administratívna/organizačná činnosť na katedre bola zmenená na katedrový plánovač. 
V diskusii vystúpili: doc J. Jurová, prof. N. Muránska, doc. J. Brunclík, doc. I. Lomnický, dr. 
T. Koprda, dr. M. Olšiak a dr. K. Sedlárová. Diskutovalo sa o navýšení bodov za činnosť 
katedrového plánovača, činnosť metodika odbornej/pedagogickej praxe a činnosť 
katedrového rozvrhára. Členovia senátu po krátkej diskusii so zmenami súhlasili s 
pripomienkami. Navrhujú, aby sa zvýšilo bodové ohodnotenie: 

- rozvrhár – z pôvodných 2 bodov na 3 body, 
- metodik odbornej/pedagogickej praxe – z pôvodných 2 bodov na 3 body.  

 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 11 
Počet kladných hlasov:  11 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
 



Uznesenie 21/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Metodiku hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF mimo 
rámca rozpočtových kritérií (so zapracovaním pripomienok).  
 
Ad 5) 
Doc. I. Lomnický v rámci diskusie otvoril problematiku aktuálnej situácie na Katedre 
filozofie FF UKF v Nitre. Ide o odobratie akreditačných práv v odbore filozofia, keďže 
hlavnému garantovi prof. PhDr. C. Diatkovi, CSc., končí garantstvo ku dňu 31. 8. 2019. 
Dekanka fakulty informovala členov senátu o tom, že vedenie fakulty ešte vo februári 2019 
požiadalo akreditačnú komisiu o zmenu školiteľa. Táto žiadosť však musela byť, na žiadosť 
vedenia UKF, stiahnutá. Z uvedeného dôvodu končia fakulte akreditačné práva na udeľovanie 
titulov Mgr., PhD., docent a profesor. Do diskusie sa zapojili: doc J. Jurová, prof. P. Ivanič, 
prof. N. Muránska a doc. I. Lomnický. Dekanka FF UKF sa vyjadrila, že vedenie fakulty 
urobí všetko pre udržanie odboru filozofie.  
V diskusii ďalej vystúpila PhDr. K. Sedlárová, ktorá v mene nepedagogických pracovníkov 
fakulty vyjadrila názor o potrebe efektívneho a spravodlivého odmeňovania nepedagogických 
pracovníkov mimo rámca rozpočtových kritérií. Existuje viacero faktorov, ktoré by bolo 
vhodné brať do úvahy pri hodnote finančnej odmeny. Okrem iného spomenula problematiku 
zaradenia do platových tried, ktoré je v kompetencii Ministerstva školstva SR. Platy 
nepedagogických pracovníkov sú žalostne nízke v pomere k odrobeným rokom 
a nadobudnutým skúsenostiam či vzdelaniu jednotlivých pracovníkov. Aj napriek skutočnosti, 
že od 1. 1. 2019 došlo k radikálnym zmenám v platových tarifách, takmer všetci 
nepedagogickí pracovníci boli preradení do nižších platových tried, čo v konečnom dôsledku 
znamená, že zvýšenie platových taríf takmer nepocítili. Členovia senátu si jej návrh 
a argumenty vypočuli a v uvedenom návrhu ju podporili. 
 
Uznesenie 22/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre odporúča vedeniu FF UKF v Nitre pripraviť návrh optimalizácie 
odmeňovania nepedagogických pracovníkov. Zároveň vedeniu odporúča ponechať právo 
návrhu odmeny vedúcim katedier a príslušných oddelení.  
 
     

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., v závere poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť 
a ukončil rokovanie AS FF UKF v Nitre.      
 
 
 
 

             PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 
                             predseda AS FF UKF v Nitre 

v. r. 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová      


