ZÁPISNICA č. 6
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 30. júna 2020
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. Tomáš Koprda, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD.,
PhDr. Katarína Sedlárová, Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Monika Brezováková, Mgr. Tomáš
Královič, Marián Maršálek
Ospravedlnení: Bc. Martina Dvorská, Mgr. Jana Nemčeková
Hosť: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku AS FF UKF
3. Návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre
4. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre (od 1. 8. 2020)
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. Prebehla kontrola plnenia uznesení
z korešpondenčného hlasovania, ktoré prebehlo v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou
situáciou na Slovensku prebehlo v dňoch 12. 3. – 17. 3. 2020 a v dňoch 29. 4. – 06. 05. 2020
formou elektronického hlasovania.
Uznesenie 34/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Výročnú správu o hospodárení FF UKF za rok 2019.
Uznesenie 35/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2020 pre FF UKF.
Uznesenie 36/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na rok 2020.
Uznesenie 37/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1. 4. 2020.
Uznesenie 38/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre prerokoval a vzal na vedomie zmeny v predmetoch štátnej skúšky
v uvedených jednoodborových magisterských študijných programoch na FF UKF v Nitre
s platnosťou pre akademický rok 2019/2020.

Uznesenie 39/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1. 6. 2020.

Ad 2)
PhDr. Marcel Olšiak, PhD. predniesol členom senátu Návrh na doplnenie Rokovacieho
poriadku AS FF UKF. Rokovací poriadok sa mení v nasledovných bodoch:
7. Raz za rok predkladá senát akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní
na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky.
8. Zasadnutie senátu sa môže uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane
tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. Zasadnutie akademického senátu
sa považuje za verejné aj vtedy, ak sa zabezpečí verejný priamy prenos alebo vyhotoví
zvukový záznam.
9. Osobitným spôsobom rokovania je korešpondenčné hlasovanie. Uskutočňuje sa tak, že
predseda zašle členom senátu návrh, o ktorom sa má rozhodnúť, aby do určeného termínu
oznámili písomne alebo elektronicky, či hlasujú za návrh, proti tomuto návrhu alebo sa
zdržiavajú hlasovania, resp. berú alebo neberú na vedomie.
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 40/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku AS FF UKF v Nitre.
Ad 3)
Na rokovanie AS FF UKF bola prizvaná dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.,
ktorá členom senátu predniesla návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre
(Doplnok č. 11 k Organizačnému poriadku FF UKF v Nitre). Uviedla konkrétne dôvody, prečo
k uvedenej zmene dochádza.
Výsledky hlasovania:
Počet členov AS FF UKF:
Počet prítomných členov AS:
Počet kladných hlasov:
Počet záporných hlasov:
Zdržali sa hlasovania:

15
13
12
0
1

Uznesenie 41/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre.

Ad 4)
Dekanka fakulty členom senátu predniesla návrh systemizácie funkčných a pracovných miest
na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 8. 2020. Uviedla konkrétne dôvody, 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 42/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre
s účinnosťou od 1. 8. 2020.
Ad 5)
V rámci diskusie dekanka fakulty poďakovala členom senátu za funkčnosť AS FF UKF počas
krízy, ktorá zasiahla Slovensko v súvislosti s koronavírusom. Počas nepriaznivej
epidemiologickej situácie na Slovensku, trvajúcej od marca 2020, AS FF UKF riadne fungoval
a v rámci korešpondenčného hlasovania schválil a prerokoval niekoľko zásadných dokumentov
potrebných k riadnemu fungovaniu fakulty.
Dr. Ervín Weiss v rámci diskusie otvoril problematiku štátnych skúšok, ktoré sa v aktuálnom
akademickom roku 2019/2020, vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, konali
netradične, t. j. dištančne. Hovorilo sa aj o plánovanom opravnom termíne štátnych skúšok,
ktoré budú v auguste 2020. V prípade, že to epidemiologická situácia na Slovensku umožní, tak
by sa záverečné skúšky konali prezenčne. Ak by sa však situácia súvisiaca s koronavírusom
opäť zhoršila, záverečné skúšky prebehnú dištančne.
K diskusii sa pripojili prof. Z. Gadušová, prof. P. Ivanič, doc. I. Lomnický, doc. J. Brunclík,
dr. T. Koprda, dr. E. Perez, dr. K. Sedlárová, dr. M. Olšiak, Mgr. T. Královič.
Diskutujúci skonštatovali, že hoci sa konali štátne záverečné skúšky v novej podobe, štátnice
boli technicky zvládnuté na dobrej úrovni. Poďakovanie patrí všetkým kolegom z technického
oddelenia, technické problémy, ktoré sa v niektorých prípadoch vyskytli, riešili promptne a boli
vždy nápomocní. Dištančné skúšanie prinieslo výhody aj nevýhody. Takáto forma skúšania
bola na jednej strane dynamická, avšak na strane druhej neponúka dostatočný priestor na
diskusiu.
Ďalej sa diskutovalo o dištančnej forme výučby. V súvislosti s epidemiologickou situáciou na
Slovensku sa muselo od marca 2020 vyučovať dištančne. Vznikla nová situácia, na ktorú sme
neboli technicky ani psychicky pripravení. Pedagógovia fakulty sa dokázali prispôsobiť novej
situácii, naučili sa pracovať s novým videokonferenčným programom, ako aj s inými
programami, plynulo prešli na online vyučovanie. Takáto metóda výučby však vyžaduje dobré
technické vybavenie aj zručnosti, ktorými nie všetci pedagógovia fakulty disponujú. Členovia
senátu odporúčajú vedeniu fakulty, aby zvážila možnosť poskytnúť pedagógom aj študentom
fakulty školenia a kurzy, vďaka ktorým by sa dovzdelávali v oblasti IT technológií, nadobudli
nové technické zručnosti, ideálne v réžii novozriadeného Centra digitálnych humanitných vied.
Vhodným riešením by bolo podať žiadosť o takto orientovaný projekt APVV.

Členovia AS zhodne skonštatovali, že nová situácia nám otvorila nové možnosti, a preto by
sme sa mali zamyslieť nad formou kombinovanej výučby. Víziou FF UKF by mala byť
možnosť otvorenia dištančnej formy externej výučby na fakulte. Dištančná forma štúdia
prebieha aj na iných inštitúciách na Slovensku. Rovnako by sa mohlo uvažovať nad ponukou
online výučby niektorých študijných programov aj v rámci denného štúdia. Ďalej odznel návrh
nahradiť externú formu štúdia online kurzami, zároveň ponúknuť verejnosti zvyšovanie
kvalifikácie prostredníctvom online kurzov (2-týždňové kurzy, mesačné kurzy a pod.)
Na záver diskusie predniesla svoj podnet na analýzu doktorandského štúdia prof. Z. Gadušová.
Navrhuje, aby vedenie fakulty pripravilo materiál, v ktorom spracuje úspešnosť doktorandov
fakulty, počet prijatých doktorandov (podľa konkrétnych odborov), publikačnú činnosť
doktorandov a vzájomnú spoluprácu školiteľ – doktorand.
Uznesenie 43/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre odporúča vedeniu FF UKF v Nitre zabezpečiť pedagógom a študentom
školenia a kurzy v oblasti IKT zabezpečované Centrom digitálnych humanitných vied.
Uznesenie 44/2020/AS/FF
AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF v Nitre, aby pripravilo analýzu doktorandského
štúdia na FF UKF v Nitre.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD., poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť a ukončil
rokovanie AS FF UKF.

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
predseda AS FF UKF v Nitre
v. r.
Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová

