
ZÁPISNICA  č. 7 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 26. októbra 2020 

 

 
Prítomní: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. 

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. Jana 

Nemčeková, Bc. Martina Dvorská, Marián Maršálek 

 

Hostia: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  

Ing. Andrea Soukupová,  

 

AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.  

Zasadnutie sa uskutočnilo online na https://meet.ukf.sk/ 

 

Program:  

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Doktorandské štúdium (Uznesenie 44/2020/AS/FF) 

3. Bakalárske a magisterské študijné programy (záujem o študijné programy na FF UKF,   

    počty študentov) 

4. Voľby do študentskej časti AS FF UKF 

5. Národný integrovaný reformný plán  

6. Rozličné a diskusia 

 

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 zo zasadnutia AS 

FF UKF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 30. 6. 2020. 

 

Uznesenie 40/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku AS FF UKF v Nitre. 

 

Uznesenie 41/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre. 

 

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. 

 

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 zabezpečovaných Centrom digitálnych humanitných vied. 

 

Uznesenie 44/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF v Nitre, aby pripravilo analýzu o doktorandskom 

štúdiu na FF UKF v Nitre. 

 



Ad 2) 

Na rokovanie AS FF UKF boli prizvaní hostia: dekanka fakulty doc. J. Maximová, prodekanka 

pre vzdelávanie doc. M. Malíčková a tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová. 

Ing. Soukupová členom senátu predložila metodiku rozpisu dotácie na rok 2020 a analýzu 

doktorandského štúdia. V diskusii vystúpili: prof. Z. Gadušová, doc. J. Maximová, doc. M. 

Malíčková a Ing. Soukupová. Prof. Gadušová poukázala na fakt, že doktorand je pre jednotlivé 

odbory, teda aj fakultu, prínosom, lebo má výučbovú povinnosť, musí mať aspoň jednu vysoko 

hodnotenú, tzv. A – publikáciu. Vzhľadom na odborný rast pracovníkov sú doktorandi pre 

fakultu potrební, a preto by sa malo prijať na jednotlivé odbory viac doktorandov. Z pohľadu 

financií si to, vzhľadom na počet zamestnancov FF UKF, nemôžeme dovoliť, reagovala Ing. 

Soukupová. Doc. Maximová uviedla, že prijať viac doktorandov by sme mohli iba v prípade, 

ak bolo na FF menej odborných asistentov. Hoci sú náklady na odborných asistentov 

v konečnom dôsledku vyššie ako náklady na doktoranda, odborný asistent môže odborne rásť, 

a tak prispieť k rozvoju fakulty. Doc. Malíčková vyjadrila názor, že odborní asistenti sú pre 

fakultu prínosom aj vzhľadom na výučbu. Na predmet, ktorý vyučujú, sa pripravujú niekoľko 

rokov, nemožno ich plne nahradiť doktorandmi. Ak má doktorand väčší úväzok, už si nestíha 

plniť svoje povinnosti v študijnom programe.  

 

Ad 3) 

Doc. M. Malíčková predložila členom AS FF UKF informácie o vývoji počtu prihlásených, 

prijatých a zapísaných študentov na bakalárske a magisterské štúdium. V aktuálnom 

akademickom roku sa konali, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku,  

elektronické zápisy. Na jednej strane klesol záujem o niektoré študijné programy, na strane 

druhej stúpol záujem o niektoré študijné programy. Radikálne sa však znižujú počty na externej 

forme štúdia. Príčinou je, že bakalárske štúdium sa študuje 4 roky a magisterské 3 roky. 

V diskusii vystúpili: prof. Z. Gadušová, prof. N. Muránska a doc. M. Malíčková. Prof. 

Muránska uviedla, že zaznamenali nárast počtu študentov na katedre rusistiky. Väčšinou ide 

o rusky hovoriacich študentov. Doc. Malíčková poznamenala, že evidujeme zvýšený záujem 

zahraničných študentov na bakalárskom štúdiu, avšak viacerí zahraniční študenti si neplnia 

povinnosti, nechodia na výučbu, majú slabú slovenčinu, často prestupujú z jedného študijného 

odboru na druhý. Súčasná epidemiologická situácia prinútila vysoké školy prejsť na dištančnú 

formu vzdelávania, z čoho sú sklamaní hlavne študenti prvých ročníkov. Prof. Gadušová sa 

domnieva, že ak boli v ponuke študijné programy v cudzom jazyku, bol by záujem o štúdium 

na našej fakulte väčší. Navrhla, aby sa jazykový kurz SJ pre cudzincov konal online. Doc. 

Malíčková reagovala, že výučba nemôže prebiehať v cudzom jazyku, lebo nemáme 

akreditované študijné programy v cudzom jazyku. Doc. Maximová vyjadrila názor, že v rámci 

novej akreditácie bude paralelne okrem vyučovania v slovenskom jazyku prebiehať aj 

vyučovanie niektorých študijných programov v cudzom jazyku.  

 

Ad 4) 

Predseda AS FF UKF Dr. Marcel Olšiak informoval o voľbách do senátu za študentskú časť, 

ktoré sa mali konať v priebehu zimného semestra, konkrétne na FF UKF bol termín volieb 

naplánovaný na 11. 11. 2020. Všetky podklady boli pripravené, avšak voľby sa vzhľadom na 

zavedený núdzový stav, zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb a prechod na dištančnú formu 

štúdia museli zrušiť. Konať sa budú v náhradnom termíne, t. j. do 3 mesiacov od ukončenia 

núdzového stavu na Slovensku, dovtedy sa predlžuje mandát súčasným členom-študentom 

v AS FF UKF. 

 

 

 



Ad 5) 

Ďalším bodom rokovania bol Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné 

Slovensko. (Členom senátu bol v predstihu zaslaný rozsiahly materiál, vypracovaný 

Ministerstvom financií SR.) Doc. Lomnický nesúhlasí s niektorými tvrdeniami, ako napr. 

kvalita vzdelávania je nedostatočná, nízka pripravenosť pedagógov, Dr. Olšiak poukázal na 

avizované oklieštenie akademickej samosprávy vysokých škôl. Dr. Perez navrhla, aby AS FF 

UKF na uvedený materiál reagoval detailnejšie, konkrétne uviesť, v čom s predloženým 

materiálom nemožno súhlasiť. 

 

Výsledky korešpondenčného hlasovania (28. 10. 2020): 

Počet členov  AS FF UKF: 14 

Počet hlasujúcich členov AS: 13 

Počet kladných hlasov: 13 

Počet záporných hlasov: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 45/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schválil nesúhlasné stanovisko s navrhovaným okliešťovaním 

akademických práv a slobôd a  paušalizujúcim konštatovaním nízkej kvality slovenských 

vysokých škôl vyjadrenými v Národnom integrovanom reformnom pláne. 

 

Ad 6) 

V rámci diskusie dekanka fakulty členov senátu informovala o pripravovanej akreditácii. 

Akreditačným rokom bude rok 2022, avšak vzhľadom k tomu, že to bude zároveň aj „volebný 

rok“, UKF plánuje mať akreditačné materiály pripravené už v roku 2021. Informovala, že 

fakulta bude schopná zachovať väčšinu študijných programov. Podrobnosti príde prezentovať 

spolu s prodekanmi na zasadnutie AS FF UKF, ktoré je predbežne naplánované na 7. 12. 2020. 

 

 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., sa v závere 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 

 

 

 

 

Príloha: Vyhlásenie AS FF UKF v Nitre k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. 


