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FF-OVV-2022/15-2:102200  

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre  

konaného dňa 12. mája 2022   

 

Prítomní: podľa priloženej dokumentácie  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Inauguračná prednáška doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, PhD. na tému: „Nitrianske 

koiné ako prestížny jazyk Moráv a Slovenského vojvodstva“ v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra 

3. Schvaľovanie ukončenia inauguračného konania  

4.  Hodnotenie vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na Filozofickej fakulte UKF 

v Nitre za rok 2021  

5. Hodnotenie zahraničnej spolupráce na Filozofickej fakulte UKF v Nitre za rok 2021  

6. Schvaľovanie ukončenia habilitačných konaní  

7.  Rôzne 

- Schvaľovanie kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie na FF UKF v Nitre  

- Schvaľovanie návrhu zmien Zásad o doktorandskom štúdiu na FF UKF v Nitre 

- Schvaľovanie návrhu na člena Rady pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského 

vzdelávania FF UKF v Nitre 

 

 

Ad) 1 

Zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre otvorila jej predsedníčka  

doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Privítala všetkých prítomných členov, resp. členov pripojených 

online a oboznámila ich s programom rokovania. Konštatovala, že uznesenia z posledného zasadnutia 

Vedeckej rady boli splnené. 

 

Ad) 2 

Inauguračné konanie doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, PhD., pracovníka Katedry 

slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za 

profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra otvorila 

doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. Konštatovala, že inauguračné konanie v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra sa uskutočňuje na fakulte, na ktorej 

v uvedenom odbore pôsobí zostava profesorov a docentov a ktorá má právo uskutočňovať inauguračné 

konanie. Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. predstavila členov inauguračnej komisie a oponentov. 

Následne odovzdala slovo predsedovi inauguračnej komisie prof. PaedDr. Ľubomírovi Kralčákovi, 

PhD., ktorý predstavil vedecký a pedagogický profil doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, PhD. 

a viedla inauguračné konanie. 

 

Inauguračná komisia:  

Predseda:  Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. 

 

Členovia:  Prof. PhDr. Natalia Korina CSc. 

  Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. 

  Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.   

 

Oponenti:  Prof. PhD. Ján Kačala, DrSc. 

 Prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc. 

 Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. 
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Inauguračná prednáška doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, PhD. odznela na tému  

„Nitrianske koiné ako prestížny jazyk Moráv a Slovenského vojvodstva“. Inaugurant v prednáške 

predstavil vlastný prínos v odbore slovenský jazyk a literatúra, pričom sa v úvode zameral na tradičnú 

migračno-integračnú teóriu o pôvode slovenčiny R. Krajčoviča a kriticky zhodnotil aj súvisiace teórie. 

V jadre prednášky predložil dôkazy existencie nitrianskeho koiné ako prestížneho veľkomoravského 

útvaru na území Veľkej Moravy. Z uvedených poznatkov potom vychádzal pri načrtnutí novej 

koinéovo-integračnej teórie o pôvode slovenčiny. Vo svojom vystúpení inaugurant preukázala 

schopnosti interdisciplinárneho uvažovania, ktoré si daná problematika vyžaduje.  

 

Všetci posudzovatelia vedeckého a pedagogického diela (prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.,  

prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc. a prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.) vo svojich recenzných posudkoch 

navrhli po úspešnej obhajobe udeliť doc. Mgr. Martinovi Diwegovi-Pukancovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk  

a literatúra. Na pripomienky reagoval k spokojnosti všetkých oponentov. Vo všeobecnej diskusii 

vystúpili: prof. M. Zelenka, prof. P. Žeňuch, doc. M. Ruttkay, prof. J. Zozuľak, prof. I. Ripka. 

V diskusii rezonovali otázky ako etnogenéza Slovanov, pomenovanie historických javov súčasnými 

termínmi, interpretačné problémy rekonštrukcie jazykových podôb v 9. storočí, cyrilo-metodský 

aspekt a rekonštrukcia akcentov v historickej perspektíve.  Na všetky otázky odpovedal doc. Diweg-

Pukanec presvedčivo, vecne a dostatočne obšírne, čím potvrdil svoju erudovanosť prejavenú  

v inauguračnej prednáške. 

 

Ad) 3 

Správu inauguračnej komisie, ktorá navrhla, aby bol doc. Mgr. Martinovi Diwegovi-Pukancovi, 

PhD. udelený vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania slovenský jazyk a literatúra, predniesol predseda inauguračnej komisie prof. PaedDr. Ľubomír 

Kralčák, PhD. Inauguračné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi MŠVVaŠ SR 

(Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) pred inauguračnou komisiou, oponentmi a Vedeckou radou FF 

UKF v Nitre. 

Po odbornej neverejnej diskusii pristúpili členovia Vedeckej rady k tajnému hlasovaniu 

o ukončení inauguračného konania za profesora doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, PhD., 

pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra.  

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Pred hlasovaním boli Vedeckou radou FF UKF v Nitre za skrutátorov zvolení: Prof. PhDr. 

Jaroslav Čukan, CSc. a Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    21  

Počet záporných hlasov:     0 

Zdržali sa hlasovania:      1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 13/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Zákonom č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 

Z.z.  o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor) schvaľuje návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. Mgr. Martina Diwega-Pukanca, 

PhD., pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk 

a literatúra. 

Súčasne zaväzuje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre, aby postúpila doklady 

o priebehu inauguračného konania Vedeckej rade UKF v Nitre. 
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Ad) 4 

Správu o vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 

2021 vypracoval a na zasadnutí VR prezentoval prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan pre vedu, 

výskum a postgraduálne formy štúdia. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti potvrdzuje základné 

priority fakulty v danej oblasti a naznačuje vedecký a tvorivý potenciál jej pracovníkov, doktorandov  

a študentov. Prodekan prezentoval najvýznamnejšie výsledky za minulý rok v nasledovnej štruktúre: 

• prioritné oblasti výskumu, 

• výskumné tímy, 

• úspešnosť v získavaní grantov a ich finančné krytie, 

• publikačná a edičná činnosť, 

• organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí, 

• vedecká, odborná a umelecká činnosť doktorandov a študentov, 

• kvalifikačný rast pracovníkov, 

• ocenenia pracovníkov a študentov za vedeckovýskumnú a ďalšiu tvorivú činnosť, 

• motivačný systém, 

• spolupráca fakulty s inými inštitúciami, 

• SWOT analýza v oblasti vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti. 

 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 14/2022:  

Vedecká rada FF UKF v  Nitre berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej 

činnosti Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2021 bez pripomienok. 

 

 

Ad) 5 

 Správu o zahraničných vzťahoch Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2021 vypracoval a na 

zasadnutí Vedeckej rady FF UKF v Nitre prezentoval prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., prodekan pre 

medzinárodné vzťahy a rozvoj. Členovia Vedeckej rady FF UKF boli oboznámení s hlavnými bodmi, 

ktoré tvorili podstatu predloženej správy, a to: 

 medzinárodné projekty a národné projekty s medzinárodnou účasťou, 

 uzatvorené dohody, mobility študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov v rámci  

     programu Erasmus+ 

 účasť na prednáškových, študijných a školiacich pobytoch študentov a zamestnancov  

 fakulty v zahraničí, 

 zahraniční hostia, lektori a študenti na FF UKF v Nitre, 

 organizovanie medzinárodných konferencií, seminárov, workshopov a pod., 

 členstvo a aktivity pracovníkov v medzinárodných organizáciách, 

 iné formy zahraničných aktivít, 

 publikácie v zahraničných vydavateľstvách, 

 SWOT analýza  

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 15/2022:  

Vedecká rada FF UKF v  Nitre berie na vedomie Správu o zahraničnej spolupráci na 

Filozofickej fakulte UKF v Nitre za rok 2021 bez pripomienok. 

 

 

Ad) 6 

Ad) 6.1 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Silvie Hvozdíkovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2022 v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 
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vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry, oboznámila členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre 

predsedníčka habilitačnej komisie prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.  

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    22 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        0 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 16/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Silvie Hvozdíkovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania cudzie jazyky a kultúry. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.2 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Martina Boszoráda, PhD., pracovníka Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. apríla 2022 v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania estetika. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantovi udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania estetika, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.  

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    21 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 17/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 
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MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Martina Boszoráda, PhD., pracovníka Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania estetika. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

 

Ad) 6.3 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Mareka Debnára, PhD., pracovníka Centra digitálnych humanitných vied Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. apríla 2022 v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania estetika. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantovi udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania estetika, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.  

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 23 

Počet kladných hlasov:    22 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 18/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Mareka Debnára, PhD., pracovníka Centra digitálnych humanitných vied Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania estetika. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.4 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

PhDr. Moniky Štrbovej, PhD., pracovníčky Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2022 v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania kulturológia. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  
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S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania kulturológia, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    22 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        0 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 19/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

PhDr. Moniky Štrbovej, PhD., pracovníčky Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

kulturológia. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.5 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Eriky Moravčíkovej, PhD., pracovníčky Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2022 v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania kulturológia. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania kulturológia, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 23 

Počet kladných hlasov:    20 

Počet záporných hlasov:       2 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 20/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  
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Mgr. Eriky Moravčíkovej, PhD., pracovníčky Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

kulturológia. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.6 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Györgyi Jankovej, PhD., pracovníčky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. mája 2022 v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania masmediálne štúdiá, oboznámila členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre 

predsedníčka habilitačnej komisie prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    22 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        0 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 21/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Györgyi Jankovej, PhD., pracovníčky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania masmediálne štúdiá. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.7 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Edity Štrbovej, PhD., pracovníčky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. mája 2022 v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 
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a inauguračného konania masmediálne štúdiá, oboznámila členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre 

predsedníčka habilitačnej komisie prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    21 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 22/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Edity Štrbovej, PhD., pracovníčky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania masmediálne štúdiá. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.8 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Jany Ambrózovej, PhD., pracovníčky Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. mája 2022 v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania etnológia. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania etnológia, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 21 

Počet kladných hlasov:    20 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 23/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Jany Ambrózovej, PhD., pracovníčky Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty 
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Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania etnológia. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.9 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Andrey Euringer Bátorovej, Dr. phil., pracovníčky Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. mája 2022 v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania kulturológia, oboznámil členov Vedeckej rady FF UKF v Nitre predseda 

habilitačnej komisie prof. PhDr. Július Fuják, PhD. 

 

Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 23 

Počet kladných hlasov:    21 

Počet záporných hlasov:       1 

Zdržali sa hlasovania:        1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 24/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Andrey Euringer Bátorovej, Dr. phil., pracovníčky Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania kulturológia. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

Ad) 6.10 

 Členovia Vedeckej rady FF UKF v Nitre boli oboznámení s priebehom habilitačného konania 

Mgr. Sone Hodákovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. mája 2022 v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

Habilitačné konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) pred 

habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi Vedeckej rady FF UKF v Nitre.  

S priebehom habilitačného konania a správou habilitačnej komisie, ktorá navrhla, aby bol 

habilitantke udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo, oboznámila členov Vedeckej rady FF UKF 

v Nitre prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.  
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Tajné hlasovanie bolo realizované pomocou anonymného online systému doc.ukf.sk. 

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:    22 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        0 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 25/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre na základe tajného hlasovania a v súlade 

s platnými predpismi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (zákon č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor) schvaľuje návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Sone Hodákovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

Súčasne poveruje predsedníčku Vedeckej rady FF UKF v Nitre doručiť rozhodnutie o ukončení 

habilitačného konania spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania rektorovi 

UKF v Nitre. 

 

 

Ad) 7 

Ad) 7.1 

 Prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. predložil na schválenie nové kritériá habilitačného 

a inauguračného konania na FF UKF v Nitre. Prebehla diskusia, v ktorej vystúpili: prof. M. Hetényi, 

doc. J. Maximová, prof. J. Fuják, prof. Š. Beňuš, prof. B. Garaj, prof. J. Čukan, prof. K. Fichnová.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 17 

Počet kladných hlasov:    15 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        2 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 26/2022: 
 Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

členov schválila kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie s pripomienkou overenia 

opodstatnenosti zrušenia kritéria „zavedenie predmetu študijného programu  bakalárskeho, 

magisterského alebo doktorandského štúdia za ostatných desať rokov“ (dodatočné overenie – 

kritérium bolo zrušené z dôvodu jeho neaktuálnosti). 

 

 

Ad) 7.2 

 Prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. predložil návrh zmien v Zásadách doktorandského štúdiá FF 

UKF v Nitre. K danému návrhu prebehla diskusia a následne pristúpili členovia VR FF UKF 

k hlasovaniu. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 17 

Počet kladných hlasov:    17 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:        0 
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Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 27/2022: 
Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre schvaľuje úpravy v Zásadách doktorandského 

štúdia FF UKF v Nitre s účinnosťou od 12. 5. 2022. 

 

Ad) 7.3 

 Schvaľovanie návrhu interného člena Rady pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského 

vzdelávania FF UKF v Nitre  

 

Návrh interného člena: 

 

Lucia Trégerová 

- interná študentka jednoodborového bakalárskeho štúdia - história  

 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov VR FF UKF:   25 

Počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 22 

Počet kladných hlasov:   21 

Počet záporných hlasov:       0 

Zdržali sa hlasovania:       1 

 

Uznesenie Vedeckej rady FF UKF v Nitre č. 28/2022 

Vedecká rada FF UKF v Nitre nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov schválila 

interného člena Rady pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania FF UKF v Nitre  

Luciu Trégerovú. 

 

Ad) 8 

Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. v závere poďakovala členom Vedeckej rady FF UKF 

v Nitre za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.        

 

 

 

             

Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., v.r. 

                       predsedníčka VR FF UKF v Nitre 

 

 

Zapísala:  PhDr. Katarína Sedlárová  


