ZÁPISNICA č. 5
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 16. decembra 2019
Prítomní: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof.
PhD. Peter Ivanič, 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., Bc. Martina Dvorská, Mgr. Tomáš Královič, Marián Maršálek, Mgr. Jana
Nemčeková
Ospravedlnení: PhDr. Tomáš Koprda, PhD., Mgr. Monika Brezováková
Hostia: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Správa o činnosti AS FF UKF za rok 2019
3. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
4. Informácia o stave FF UKF v kontexte navrhovaných akreditačných štandardov
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, pričom doplnil bod programu Systemizácia
funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre (od 1. 2. 2020). Členovia AS pozmenený
program aklamačným hlasovaním schválili.
Prebehla kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS FF UKF v Nitre zo dňa 18. 11. 2019:
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).
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.
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.
Uznesenie 28/2019/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Školné na akademický rok 2020/2021.
Uznesenie 29/2019/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Štatút Centra digitálnych humanitných vied pri Filozofickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Uznesenie 30/2019/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre.
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.

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.
Ad 2)
PhDr. Marcel Olšiak, PhD., predniesol členom senátu Správu o činnosti AS FF UKF za rok
2019. Zrekapituloval činnosť AS FF UKF za kalendárny rok 2019, spomenul
najvýznamnejšie návrhy a uznesenia, ktoré AS v uplynulom roku prerokoval. V diskusii
vystúpil doc. I. Lomnický, ktorý vyjadril názor, že členovia AS FF UKF sú akýmisi
„hovorcami“ všetkých členov akademickej obce, a preto by sme sa mali naďalej usilovať
hľadať dobré riešenia, ktoré by boli prospešné všetkým pracovníkom našej inštitúcie.
Ad 3)
Na rokovanie AS FF UKF bola prizvaná dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová,
PhD., ktorá členom senátu predniesla návrh systemizácie funkčných a pracovných miest na
FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 2. 2020. Uviedla konkrétne dôvody (2 inaugurácie), prečo
k uvedeným zmenám dochádza.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS FF UKF:
Počet prítomných členov AS:
Počet kladných hlasov:
Počet záporných hlasov:
Zdržali sa hlasovania:

15
13
13
0
0

Uznesenie 33/2019/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1. 2. 2020.
Ad 4)
Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., členov AS FF UKF informovala o akreditačných
štandardoch. 1. fáza akreditácie spočíva v celkovom hodnotení univerzity, v 2. fáze sa bude
predkladať samohodnotiaca správa. FF UKF je schopná vyhodnotiť, v akom stave je
z hľadiska garantovania jednotlivých študijných programov. Dekanka FF UKF ďalej uviedla,
že máme aj problematické miesta. Fakulta sa bude pravdepodobne musieť vzdať niektorých
študijných programov, ktoré sú najviac ohrozené. Vedúci katedier boli na ostatnom kolégiu
dekanky vyzvaní, aby na svojich katedrách urobili vnútorný audit, a tak zistili, ako docenti
a profesori na jednotlivých pracoviskách spĺňajú nové štandardy. Musia dokladovať činnosť
garantov za ostatných 5 rokov.
V diskusii vystúpili: dr. E. Perez, doc. J. Maximová, Mgr. T. Královič, prof. P. Ivanič, doc. I.
Lomnický a prof. Z. Gadušová. Dr. E. Perez zaujímalo, či už poznáme konkrétny termín, kedy
prebehne univerzitné hodnotenie a kedy bude potrebné pripraviť akreditačné spisy. Mgr. T.
Královič sa informoval o postavení študentov v súvislosti s novou akreditáciou. Dekanka FF
UKF uviedla, že študenti majú poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie, avšak nie sú
ochotní zapájať sa. Mgr. T. Královič tiež spomenul problematiku v súvislosti so zmenami
názvov študijných odborov. Hlavným problémom je odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo,
ktorý bol od 1. 9. 2019 zahrnutý do odboru filológia. Dr. Perez uviedla, že s uvedenou
skutočnosťou nesúhlasia pedagógovia a hlavne študenti odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Cítia sa diskriminovaní, lebo na diplome o ukončení štúdia by už po novom nemala byť
uvedená špecifikácia odboru/študijného programu. V súčasnosti prebieha o danej

problematike veľká diskusia. Študenti budú o výsledkoch informovaní hneď, ako bude známe
oficiálne stanovisko. Doc. Maximová uviedla, že v súvislosti so zmenami názvov študijných
odborov sa uskutočnilo stretnutie s rektorom UKF. Veľa sa o tom diskutuje, no musí si
počkať na oficiálne výsledky ďalších stretnutí. Hľadá sa také riešenie, aby bolo z diplomu
jasné, že ide o prekladateľov. Doc. Lomnický a prof. Gadušová vyjadrili nespokojnosť
s úpravou študijných odborov. Prof. Gadušová spomenula problematiku vedenia grantov
podľa aktuálnych pravidiel, vedúci grantov by mali byť iba docenti a profesori, pretože ich
úlohou je viesť výskum, ktorý má mať zmysel, cieľ a podstatu. V závere diskusie sa hovorilo
o renomovaných zahraničných vydavateľstvách. Absentuje zoznam uznávaných
renomovaných zahraničných vydavateľstiev. Publikovanie v takýchto vydavateľstvách je
finančne veľmi náročné. Negatívom je, že nikto nekontroluje obsah publikovaných prác.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD., sa na záver poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na práci
AS a vedeniu fakulty za spoluprácu počas celého roka a ukončil rokovanie AS FF UKF.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
predseda AS FF UKF v Nitre
v. r.
Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová

