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Správa o činnosti Akademického senátu PF UKF v Nitre za rok 2017 

 

Akademický senát Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (AS PF UKF v Nitre) je 

najvyšším iniciatívnym, koordinačným a kontrolným orgánom samosprávy fakulty. Za svoju 

činnosť zodpovedá akademickej obci fakulty a podľa Čl. 3 bod 7 Rokovacieho poriadku AS 

PF UKF v Nitre predkladá raz za rok akademickej obci písomnú správu o činnosti, ktorú 

vyvesí na verejne prístupnom mieste (úradnej výveske) a zverejní na webovom sídle fakulty.  

Činnosť AS PF UKF v Nitre bola v roku 2017 v súlade s kompetenciami 

definovanými Zákonom o vysokých školách, Štatútom PF UKF v Nitre a Rokovacím 

poriadkom AS UKF v Nitre. Predkladaná správa bilancuje tretí rok funkčného obdobia AS PF 

UKF v Nitre zvoleného dňa 4. 11. 2014 na funkčné obdobie od 19. 11. 2014 do 18. 11. 2018 

(zamestnanecká časť), od 19.11.2014 do 18.11.2016 a od 19.11.2016 do 18.11.2018 

(študentská časť) . 

AS PF UKF v Nitre sa stretol na rokovaní v roku 2017 spolu 4-krát a jeho činnosť sa 

odvíjala od celkového diania na fakulte. Členovia AS sa na zasadnutiach tradične venovali 

kontrole plnenia uznesení AS, úprave legislatívnych dokumentov, informáciám z vedenia 

fakulty, resp. univerzity, ako aj riešeniu otázok z oblasti hospodárenia, vzdelávacieho procesu 

a vedecko-výskumnej činnosti. 

Na prvom zasadnutí 27. februára 2017 akademický senát prerokoval a schválil 

Dodatok č.2 k vnútornému predpisu č.2/2013 Systém riadenia kvality na Pedagogickej fakulte 

UKF v Nitre, Správu o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2016. Členovia senátu prerokovali 

a vzali na vedomie nový študijný program Andragogika – bakalársky a magisterský stupeň 

štúdia v externej forme, úpravy rozpočtu PF UKF v Nitre a zaniknutie členstva Mgr. Martina 

Cabadaja v zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre.  

Na druhom zasadnutí 12. apríla 2017 členovia senátu vzali na vedomie výsledky 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre. Novým členom sa stal doc. 

Mgr. Pavol Brezina, PhD.. Akademický senát prerokoval a schválil Správu o činnosti PF UKF 

v Nitre za rok 2016 a Výročnú správu o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2016, ďalej 

prerokoval a schválil Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2017, Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2017 a úpravy rozpočtu PF v zmysle 

Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2016 

a na základe dodatku č.11 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2016 

a navýšenie dotácie PF na rok 2017. Akademický senát na druhom zasadnutí zvolil nových 

členov AS PF UKF do komisií pracujúcich v rámci senátu. 
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 Na treťom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. júna 2016 prerokoval a schválil Systemizáciu 

funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2017 do 31.08.2018 a úpravy 

rozpočtu PF  na základe dodatku č.3 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na 

rok 2017 a navýšenie dotácie na rok 2017 

Na štvrtom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. septembra 2017 prerokoval a schválil 

Možnosti štúdia a podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 

v akademickom roku 2018/2019 a Kalkuláciu školného pre študijný program vyučovaný 

v inom ako štátnom jazyku pre samoplatcu na PF v Mitre na akademický rok 2017/2018 – 

študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 2 .ročník magisterského štúdia. 

 

 

        

 

V Nitre, 12.3.2018     PaedDr. Dana Malá, PhD. 

predsedníčka AS PF UKF v Nitre 


