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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 15.06.2015 

 

Prítomní: 11 (doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., Mgr. Martin Cabadaj, doc. PaedDr. Jana 

Depešová, PhD., doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD., doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD., 

PaedDr. Dana Malá, PhD., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, 

PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., Mgr. Lenka Šimončičová, Martina Ďurišková)  

 

Ospravedlnení: 3 (Mgr. Alena Čierna, PhD., Róbert Valovič, Bc. Nina Kozárová) 

Neprítomní: 1 (Magdaléna Matušková) 

 

Hostia: prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. 

doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.  

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. 

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. 

 

Program: 

1) Otvorenie, privítanie, schválenie programu  

2) Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2014 

3) Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2014 

4) Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre za roky 2011-2015 

5) Aktualizácia Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre na roky 2015-2018 

6) Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2015 do 

31.08.2016 

7) Rozličné  

8) Záver  

 

Bod 1 – Otvorenie  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre PaedDr. Dana Malá, PhD. otvorila zasadnutie AS PF UKF 

v Nitre. Úvodom privítala prítomných členov AS PF UKF a hostí. Zvlášť privítala predsedu 

AS UKF v Nitre doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., ktorému predstavila jednotlivých 

členov AS PF UKF v Nitre. Ďalej  oboznámila členov AS PF UKF v Nitre s programom 

zasadnutia. Program zasadnutia podľa  zaslanej pozvánky hlasovaním prítomných členov AS 

PF UKF v Nitre bol odsúhlasený. 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 

Bod 2 – Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2014 

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. informovala prítomných 

o dokumente Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2014.   

V diskusii vystúpila prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., ktorá sa vyjadrila k neadekvátnemu 

počtu prideľovaných miest na doktorandské štúdium vzhľadom k počtu akreditovaných 

doktorandských študijných programov, konkrétne v porovnaní s inými pedagogickými 
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fakultami. Počet študujúcich doktorandov v dennej forme štúdia je jedným z hodnotených 

kritérií akreditačnej komisie v hodnotenom období. Podobne vyslovila nespokojnosť 

s metodikou schvaľovania vedeckých projektov. Univerzita podáva veľa kvalitných 

projektov, ktoré však vzhľadom na existujúcu metodiku schvaľovania nie sú priechodné. 

Pozitívnou informáciou je snaha o akceptovanie aj zahraničných edukačných projektov 

riešených na učiteľských fakultách, pričom tieto by boli započítavané do hodnotenia v rámci 

akreditácie.  

Prof. Petrová upozornila na informáciu vo Výročnej správe  o počte študentov na 1 pedagóga, 

z ktorej vyplynulo, že naša PF je v tomto kritériu nad požadovaný limit. Akreditačná komisia 

prísne posudzuje tento ukazovateľ.  

Dekanka PF UKF v Nitre uviedla, že vzhľadom na predpoklad klesania populačnej krivky, 

v blízkej budúcnosti sa predpokladá pokles počtu prijímaných študentov na celú UKF – toto 

kritérium sa hodnotí za celú univerzitu. 

K otázke uznávania riešených projektov ďalej uviedla, že pozitívne vplýva aj snaha o uznanie 

riešených projektov v spolupráci s výrobnou praxou, ak univerzitné pracovisko rieši projekt, 

ktorý vypíše a následne financuje firma, resp. spoločnosť pôsobiaca v odbornej praxi. 

K otázke prideľovania počtu miest pre doktorandské štúdium je potrebné presadzovať zmeny 

metodiky rozdeľovania počtu miest. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že na  Slovensku pôsobí 31 

učiteľských fakúlt. Naproti tomu technické univerzity majú viac dotácií z projektov a preto 

majú aj prostriedky na financovanie doktorandov. Ďalej  uviedla, že aj rektor UKF v Nitre má 

snahu prehodnotiť počty pridelených doktorandských miest, tak, aby pre každý študijný 

program bolo pridelené aspoň jedno doktorandské miesto. Akreditačná komisia kontroluje aj 

ukazovateľ, na základe ktorého každý školiteľ musí viesť aspoň jedného doktoranda. Treba 

zvážiť počet schválených školiteľov. V tejto chvíli začína plynúť nový 6-ročný cyklus 

hodnotenia pre nasledujúcu akreditáciu a preto je potrebné diskutovať o faktoch, ktoré sa 

budú hodnotiť. 

 

Uznesenie č. 1/15062015 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Výročnú správu o činnosti PF UKF v Nite za rok 2014, predloženú 

prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou Pedagogickej fakulty dňa 15.06.2015 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 

Bod 3 – Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2014 

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. predniesla prítomným materiál 

Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2014. K uvedenému dokumentu nemali 

prítomní členovia AS PF UKF žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 2/15062015 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov Výročnú správu o hospodárení PF UKF v Nite za rok 2014, predloženú 

prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou  Pedagogickej fakulty dňa 15.06.2015 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 



Bod 4 – Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre za roky 2011-2015 
Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. informovala prítomných o plnení 

Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre za roky 2011 – 2015. Prítomní členovia AS PF UKF sa 

s uvedeným materiálom oboznámili a nemali k predloženému dokumentu žiadne 

pripomienky.  

 

Uznesenie č. 3/15062015 

Akademický senát PF UKF v Nitre berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia dlhodobého 

zámeru PF UKF v Nitre za roky 2011-2018, predložené prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., 

dekankou Pedagogickej fakulty dňa 15.06.2015. 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Bod 5 – Aktualizácia Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre na roky 2015-2018 
Prítomní členovia AS PF UKF sa s uvedeným materiálom oboznámili a nemali 

k predloženému dokumentu žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 4/15062015 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje v súlade s § 27 ods. 1 pís. f) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov Aktualizáciu dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre za roky 2015-2018, predloženú 

prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou Pedagogickej fakulty dňa 15.06.2015. 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Bod 6 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2015 

do 31.08.2016 

O metodike vypracovania dokumentu informovala a následne samotný dokument 

Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2015 do 31.08.2016 

v súlade s aktuálnym príkazom rektora UKF v Nitre Systemizácia funkčných a pracovných 

miest zamestnancova fakúlt, ostatných organizačných súčasti a rektorátu UKF v Nitre 

predložila dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. Prítomní členovia 

AS PF UKF v Nitre sa s uvedeným materiálom oboznámili a nemali k predloženému 

dokumentu žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 5/15062015 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje v súlade s aktuálnym príkazom rektora UKF 

v Nitre Systemizácia funkčných a pracovných miest zamestnancova fakúlt, ostatných 

organizačných súčasti a rektorátu UKF v Nitre, Systemizáciu funkčných a pracovných miest 

na PF UKF v Nitre od 01.09.2015 do 31.08.2016, predloženú prof. PhDr. Evou Szórádovou, 

CSc., dekankou Pedagogickej fakulty dňa 15.06.2015. 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 



Bod 7 – Rozličné  

Úpravy rozpočtu Pedagogickej fakulty v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytnutí  

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2015 a na základe dodatku č. 1  

 zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2015 

Predsedníčka AS PF PaedDr. Dana Malá, PhD. oboznámila členov AS PF UKF v Nitre so 

žiadosťou dekanky PF UKF v Nitre o prerokovanie Úpravy rozpočtu Pedagogickej fakulty 

v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 

2015 a na základe dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2015, ktorá bola doručená. Členom senátu bol uvedený materiál predložený, predsedníčka AS 

PF UKF v Nitre informovala prítomných, že sa jedná o pridelení účelovo viazaných 

finančných prostriedkov. Členovia AS PF UKF nemali k predloženému materiálu 

pripomienky. 

 

Uznesenie č. 6/15062015  
Akademický senát PF UKF v Nitre prerokoval a berie na vedomie dekankou PF UKF v Nitre 

predložený dokument Úpravy rozpočtu Pedagogickej fakulty v zmysle Rámcovej zmluvy 

o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2015 a na základe dodatku 

č. 1 k zmluve.  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Správa o činnosti Akademického senátu PF UKF v Nitre v roku 2014 

PaedDr. Dana Malá, PhD. oboznámila členov AS PF UKF v Nitre s dokumentom Správa 

činnosti akademického senátu za rok 2014, ktorý bol členom senátu zaslaný, členom 

akademickej obce odprezentovaný na zasadnutí dňa 15.6. 2015. 

 

Uznesenie č. 7/15062015:  
Akademický senát PF UKF v Nitre prerokoval a berie na vedomie predsedníčkou AS PF UKF 

v Nitre predložený dokument Správa o činnosti akademického senátu PF UKF v Nitre za rok 

2014.  

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Informácie o zasadnutí Rady vysokých škôl SR 

Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., zástupca AS PF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl  

informoval  prítomných o činnosti rady VŠ a obsahu zasadnutia, na ktorom sa zúčastnil. 

Dôležitou skutočnosťou činnosti RVŠ je, že pripomienkuje, odporúča, schvaľuje dokumenty, 

ale nemá rozhodujúce právo ovplyvňovať niektoré skutočnosti činnosti VŠ. Informoval 

o rokovaní ohľadom prideľovania počtu interných doktorandov pre jednotlivé študijné 

programy a príslušné VŠ. Počas ostatného zasadnutia RVŠ prebehla voľba predsedu a členov 

predsedníctva, ako aj členov jednotlivých pracovných komisií. Konštatoval, že za našu UKF 

momentálne nemáme zastúpenie v žiadnej z komisii RVŠ. 

 

Uznesenie č. 8/150602015 

AS PF UKF v Nitre berie na vedomie informácie zo zasadnutia RVŠ sprostredkované doc. 

PaedDr. Jaroslavom Broďánim, PhD.  

Za: 11 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0  

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UKF v Nitre 

V súvislosti s koncom akademického roka bola predsedníčkou AS PF UKf v Nitre a členmi 

volebnej komisie nastolená otázka prípadnej nutnosti vypísania doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS PF UKF v Nitre. 

Uznesenie č. 9/15062015 

AS PF UKF v Nitre ukladá členom volebnej komisie AS PF UKF zistiť, či je potrebné 

vypísať doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UKF za členov študentskej časti AS PF 

UKF, ktorí končia v školskom roku 2015/2016 štúdium na PF UKF v Nitre. 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Bod 8 – Záver 

V závere predsedníčka AS PF UKF  PaedDr. Dana Malá, PhD. poďakovala dekanke PF UKF 

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. za prednesenie Výročnej správy o činnosti PF UKF v Nitre 

za rok 2014, Výročnej správy o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2014, Vyhodnotenie 

plnenia Dlhodobého zámeru PF UKF v Nitre za roky 2011-2015, Aktualizáciu Dlhodobého 

zámeru PF UKF v Nitre na roky 2015-2018 a Systemizáciu funkčných a pracovných miest na 

PF UKF v Nitre od 01.09.2015 do 31.08.2016. Dekanka poďakovala všetkým prítomným za 

pozornosť a popriala pekné prázdniny. Predsedníčka AS PF UKF v Nitre  PaedDr. Dana 

Malá, PhD. ukončila zasadnutie AS PF UKF, poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Nitra, 24.6.2015         

               PaedDr. Dana Malá, PhD. 

            predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

 

 

Príloha: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo  dňa 15.06.2015 

 

 

 

Zápisnicu spracovala: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. 


