
ZÁPISNICA  č. 8 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 8. decembra 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. 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 

Ospravedlnený: PhDr. Tomáš Koprda, PhD. 

 

Hosť: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. 

 

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. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF (od 1. 1. 2021) 

3. Správa o zosúladení študijných programov na FF UKF a akreditačných štandardov 

4. Rozličné a diskusia 

 

Ad 1) 

Predseda AS FF UKF v Nitre Dr. M. Olšiak privítal členov AS FF UKF  

a oboznámil ich s programom rokovania. Prebehla kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia 

AS FF UKF, ktoré sa konalo online dňa 26. 10. 2020. 

 

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 2) 

Na rokovanie AS FF UKF bola prizvaná dekanka fakulty doc. J. Maximová. 

 

Dekanka fakulty členom senátu predniesla návrh systemizácie funkčných a pracovných miest 

na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 1. 2021. Uviedla konkrétne dôvody, prečo k uvedeným 

zmenám dochádza. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  14 

Počet prítomných členov AS: 13 

Počet kladných hlasov:  12 

Počet záporných hlasov:    0 

Zdržali sa hlasovania:     1  

 

Uznesenie 46/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 

s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

 



Ad 3) 

Správu o zosúladení študijných programov na FF UKF a akreditačných štandardov predstavila 

doc. J. Maximová. Na úvod skonštatovala, že široká ponuka študijných programov na fakulte 

je neudržateľná. Fakulta bude musieť pristúpiť ku konsolidácii študijných programov, a to po 

konzultácii s vedúcimi jednotlivých katedier. V prípade učiteľských študijných programov sa 

fakulta bude snažiť uchovať všetky študijné programy. K výrazným zmenám dôjde pri 

jednoodborových študijných programoch a pri doktorandských študijných programoch. 

V súčasnosti pedagogickí zamestnanci FF UKF predkladajú vedeniu fakulty svoje 

vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky (VUPCH), na základe ktorých sa zisťuje, do 

ako miery bude fakulta spĺňať štandardy k pripravovanej akreditácii. 

V diskusii vystúpila Dr. E. Perez, ktorá sa zaujímala, či by prichádzalo do úvahy vykryť 

garantov, resp. spolugarantov z radov pracovníkov iných univerzít. Doc. J. Maximová vyjadrila 

názor, že treba vylepšiť personalistiku na FF UKF, a to hlavne z radov našich pracovníkov, 

podporiť ich v odbornom raste a vytvoriť podmienky na otvorenie habilitačných 

a inauguračných konaní. Ďalej v diskusii vystúpila prof. Z. Gadušová, ktorá sa zaujímala o to, 

či fakulta bude schopná otvoriť študijné programy, ktorým boli pozastavené práva.  

Doc. I. Lomnický konštatoval, že konsolidačná fáza je dôležitým procesom, vďaka ktorému si 

budeme môcť urobiť obraz o tom, ako bude fakulta na akreditáciu pripravená. Dr. Olšiak sa 

informoval na časový horizont ukončenia procesu, dekanka fakulty uviedla, že k dispozícii je 

jeden rok, počas ktorého sa môže ešte veľa vecí zmeniť, upraviť,   

o akreditáciu sa UKF bude uchádzať v polovici roku 2022. 

 

Ad 4) 

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

núdzový stav na Slovensku naďalej trvá, voľby budú vyhlásené do 3 mesiacov od ukončeia 

núdzového stavu. Dovtedy sa predlžuje mandát súčasným členom-študentom v AS FF UKF. 

Doc. J. Brunclík pripomenul termín doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UKF, 

ktoré sú naplánované na utorok 15. 12. 2020. V závere diskusie prof. Z. Gadušová navrhla, aby 

Centrum digitálnych humanitných vied, ktoré vzniklo na pôde FF UKF v Nitre, predložilo 

členom akademického senátu výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020.  

 

Uznesenie 47/2020/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre žiada Centrum digitálnych humanitných vied pri Filozofickej fakulte 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predložiť výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020. 

 

 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., sa v závere poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť, ako aj za 

spoluprácu a súčinnosť počas roka 2020, poznačeného pandemickou situáciou, a ukončil 

rokovanie AS FF UKF.  

 

 

 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

predseda AS FF UKF v Nitre 

       v. r. 

 

Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová 


