
ZÁPISNICA č. 4 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 18. novembra 2019 
 
 

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

1. Otvorenie a kontrola uznesení 
2. Úprava dotácie na základe dodatkov č. 3 – 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej   

dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 2. a 3. štvrťrok 2019 
3. Stav  a čerpanie fondov tvorených z poplatkov školného - rok 2019  

(stav k 31. 10. 2019) 
4. Školné na FF UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021 
5. Štatút pracoviska: Centrum digitálnych humanitných vied  
6. Návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre (Čl. 3) 
7. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre (od 1. 1. 2020) 
8. 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 (po úprave poradia bodov 5 a 6) 
s navrhnutým programom súhlasili. Následne informoval o kontrole plnenia uznesení č. 18 – č. 
24 zo zasadnutia AS FF UKF v Nitre, zo dňa 20. 5. 2019 a konštatoval, že uvedené uznesenia 
boli splnené. Ďalej informoval o tom, že sa uskutočnili elektronické hlasovania o systemizácii 
funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 9. 2019 a druhé 
s platnosťou od 1. 11. 2019, z ktorých vyplynuli nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie 23/2019/AS/FF  
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 
s účinnosťou od 01. 09. 2019.  
Priebeh hlasovania: hlasovalo 15 členov AS FF UKF, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Uznesenie 24/2019/AS/FF  
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 
s účinnosťou od 1. 11. 2019.  
Priebeh hlasovania: hlasovalo 15 členov AS FF UKF, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 



Ďalej predseda AS FF UKF na zasadnutí privítal a členom senátu predstavil nového člena 
študentskej časti AS FF UKF Mariána Maršáleka, zároveň navrhol, aby sa novozvolený člen 
senátu za študentskú časť stal členom legislatívnej komisie. 
 
Člen/študent: Marián Maršálek – kandidatúru prijal. 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov AS FF UKF:   15  
Počet prítomných členov AS:  13  
Počet kladných hlasov:   12  
Počet záporných hlasov:    0  
Zdržali sa hlasovania:     1 
 
Uznesenie 25/2019/AS/FF 
Legislatívna komisia AS FF UKF bude od 18. 11. 2019 pracovať v zložení: prof. Natália 
Muránska, PhD. (predsedníčka), Mgr. Emília Perez, PhD. (členka), Marián Maršálek (člen). 
 
PhDr. K. Sedlárová informovala členov AS FF UKF o tom, že sa dňa 6. 11. 2019 konali 
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UKF. Účasť na fakulte bola veľmi nízka.  
Počet zúčastnených voličov za FF UKF: 34 
Počet platných hlasovacích lístkov: 34 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
Výsledky hlasovania: 
PhDr. Dana Brázdilová, PhD. – 22 hlasov 
Doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. – 12 hlasov   
 
Mgr. J. Nemčeková informovala členov AS FF UKF o tom, že sa dňa 6. 11. 2019 konali 
doplňujúce voľby do študentskej časti AS UKF. Účasť na fakulte bola veľmi nízka. 
Počet zúčastnených voličov za FF UKF: 18 
Počet platných hlasovacích lístkov: 18 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
Výsledky hlasovania: 
Roman Brezina – 5 
Mgr. Barbora Jančiová – 13 
 
Ad 2) 
Na rokovanie AS FF UKF boli prizvané dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., 
a tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová. 
Ing. A. Soukupová predstavila členom senátu Úpravu dotácie na základe dodatkov č. 3 – 6 
k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 2. a 3. 
štvrťrok 2019. Podrobne vysvetlila úpravu dotácie a rozpis finančných prostriedkov.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
 



Uznesenie 26/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Úpravu dotácie na základe dodatkov č. 3 – 6 k dotačnej 
zmluve na rok 2019 a rámcovej dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 2. a 3. štvrťrok 2019. 
 
Ad 3) 
V ďalšom bode rokovania tajomníčka fakulty informovala členov senátu o Stave a čerpaní 
fondov tvorených z poplatkov školného – rok 2019 (stav k 31. 10. 2019). Podrobne vysvetlila 
všetky položky čerpania jednotlivých fondov. V diskusii vystúpili doc. I. Lomnický a doc. J. 
Maximová. Obaja vyjadrili spokojnosť s dobrým hospodárením fakulty. Doc. Maximová 
ubezpečila členov senátu o tom, že každé čerpanie finančných prostriedkov sa dlho zvažuje  
a vedenie fakulty sa snaží čerpať prostriedky tak, aby nemuselo siahnuť na finančnú rezervu 
fakulty.  
 
Uznesenie 27/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie informáciu o stave a čerpaní fondov tvorených 
z poplatkov školného – rok 2019. 
 
Ad 4)  
Doc. J. Maximová oboznámila členov senátu o školnom na ak. rok 2020/2021. Výška školného 
sa stanovuje na základe požiadaviek vedúcich jednotlivých katedier. Jednotlivé sumy boli 
prerokované a následne schválené na kolégiu dekana. Dekanka fakulty uviedla, že v prípade 
rozdielnej sumy ide o odbory, po ktorých je väčší dopyt, a preto je aj výška školného vyššia. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 28/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Školné na akademický rok 2020/2021. 
 
Ad 5) 
V ďalšom bode rokovania dekanka fakulty doc. PhDr. J. Maximová, PhD., predstavila  členom 
senátu návrh na založenie nového pracoviska v rámci FF UKF. Ambíciou FF UKF je založiť 
Centrum digitálnych humanitných vied (ďalej len „CDHV“), ktoré by svojou činnosťou 
prepájalo humanitný a spoločenský výskum s digitálnymi technológiami a vytváralo by tak 
vedecko-výskumnú a vzdelávaciu platformu pre interdisciplinárnu spoluprácu v rámci fakulty. 
Členom senátu dekanka prezentovala vznik tejto myšlienky, genézu vývoja tohto typu výskumu 
na FF a zdôvodnila potrebu založenia centra, ktoré by primárne vykonávalo základný 
a aplikovaný výskum v rámci digitálneho prístupu k humanitným a spoločenským vedám. 
V susedných krajinách sú takéto pracoviská etablované, pričom na Slovensku absentujú.  
Dekanka prezentovala pripravenosť fakulty na založenie CDHV v oblasti personálnej, 
inštitucionálnej, technickej a technologickej. Ďalej zdôvodnila potrebu samostatného 
pracoviska v kontexte schopnosti udržať si konkurencieschopnosť v akademickom prostredí 
prostredníctvom zavádzania inovatívneho prístupu v oblasti výskumu a vzdelávania v 
humanitných a spoločenských vedách. Vďaka CDHV pri FF UKF v Nitre by fakulta mohla 
reagovať na aktuálne výzvy a stať sa súčasťou mnohých zaujímavých projektov a konzorcií 
a mohla by intenzívnejšie rozvíjať doteraz nadviazanú spoluprácu s inštitúciami a podobne 



zameranými pracoviskami predovšetkým v medzinárodnom prostredí, kde je tento typ 
výskumu a vzdelávania rozvinutý. 
V diskusii vystúpili: prof. P. Ivanič, doc. J. Maximová, doc. I. Lomnický, prof. Z. Gadušová, 
dr. E. Perez, dr. T. Koprda a Mgr. T. Královič. 
Prof. P. Ivanič vyjadril podporu a potrebu mať na fakulte uvedené pracovisko. Zaujímal sa 
o materiálne zabezpečenie centra, ako sú počítačové vybavenie, tlačiarne, sídlo centra.  
Doc. I. Lomnický vyjadril podporné stanovisko, že práve FF UKF prichádza s uvedeným 
návrhom. Domnieva sa, že ak fakulta disponuje personálnou výbavou, bolo by dobré uvedené 
pracovisko založiť. Vyjadril názor, že v širšom akademickom kontexte ide o zmysluplný 
a hodnotný projekt, ktorým sa priblížime ku globálnym tendenciám v oblasti výskumu 
v humanitných a spoločenských vedách. Prof. Z. Gadušovú zaujímalo personálne obsadenie 
CDHV, softvérové vybavenie centra, ktoré bude určite potrebné časom dopĺňať a 
modernizovať. V súvislosti s uvedeným bude nutné vytvoriť finančnú rezervu potrebnú najmä 
na kvalitné moderné počítače, ktoré budú schopné zvládať moderné softvéry. Navrhla, aby sa 
fakulta uchádzala o voľné priestory, ktoré zatiaľ má univerzita ešte k dispozícii a nie sú 
rozdelené medzi ostatné fakulty. Doc. J. Maximová uviedla, že kľúčovou úlohou pracoviska 
bude vykonávať vlastný základný a aplikovaný výskum a vzdelávať v oblasti využívania 
digitálnych zdrojov a nástrojov. Ďalej uviedla, že vznik samostatného pracoviska v súvislosti 
s digitálnym výskumom v humanitných a spoločenských vedách na FF je špecifickým cieľom 
2) v rámci celouniverzitného rozvojového projektu „Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF 
s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe“ (2018-2019). Riešiteľský tím za FF 
v tomto projekte pracuje  v zložení: dr. M. Debnár zodpovedný riešiteľ za FF, riešitelia:  dr. A. 
Gogora, doc. J. Maximová, dr. Ľ. Tӧrӧk,  dr. D. Bešina, a dr. D. Teplan.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 29/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Štatút Centra digitálnych humanitných vied pri Filozofickej 
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
 
Ad 6) 
V súvislosti s predchádzajúcim bodom rokovania predniesla dekanka fakulty doc. PhDr. 
Jarmila Maximová, PhD., návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 30/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre. 
 
Ad 7) 



Dekanka fakulty členom senátu predniesla návrh systemizácie funkčných a pracovných miest 
na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 1. 2020. Uviedla konkrétne dôvody, prečo k uvedeným 
zmenám dochádza.  
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 31/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 
s účinnosťou od 1. 1. 2020. 
 
Ad 8) 
Doc. I. Lomnický sa v rámci diskusie vrátil k informácii o doplňujúcich voľbách do 
zamestnaneckej časti AS UKF, ako aj študentskej časti AS UKF, ktoré sa konali dňa 6.11. 2019. 
Poukázal na veľmi nízku účasť.  
Prof. Z. Gadušová v závere zasadnutia navrhla, aby na ďalšom zasadnutí AS FF UKF dekanka 
doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., predstavila členom senátu vízie fakulty na r. 2020 
v súvislosti s prípravou materiálov do komplexnej akreditácie.   
 
 
Uznesenie 32/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF v Nitre informovať o stave FF UKF v kontexte 
navrhovaných akreditačných štandardov. 
 
     

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      


