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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 22.2.2016 

 

Prítomní: 11 (Mgr. Martin Cabadaj, Mgr. Alena Čierna, PhD., 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. Nina Kozárová, Róbert Valovič)  

 

Ospravedlnení: 3 (doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., Martina Ďurišková, Mgr. Lenka 

Šimončičová) 

Neprítomní: 1 (Magdaléna Matušková) 

Hostia:  prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. 

doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.. 

 

Program: 

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 

2) Výsledky hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za akademický rok 2014/2015 

3) Doplnok č. 2 k Štatútu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

4) Štatút Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

5) Správa o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2015 

6) Rozličné 

a) Podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akademickom 

roku 2016/2017 

b) Zákaz parkovania zamestnancov PF UKF na parkovisku vo vnútornom priestore fakulty 

na Dražovskej ulici 

7) Záver 

 

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

Úvodom privítala prítomných členov senátu a hostí. V rámci kontroly plnenia uznesení predsedníčka 

senátu konštatovala, že z ostatného zasadnutia AS PF nevyplynuli žiadne uznesenia. Ďalej oboznámila 

členov AS PF s programom zasadnutia. Program zasadnutia AS PF bol v porovnaní so zaslanou 

pozvánkou navrhnutý na doplnenie v bode Rozličné o bod 6 a) Podmienky prijatia na bakalárske, 

magisterské a doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017 a bod 6 b) Zákaz parkovania 

zamestnancov PF UKF na parkovisku vo vnútornom priestore fakulty na Dražovskej ulici.  

Doplnený program zasadnutia bol hlasovaním prítomných členov AS PF UKF odsúhlasený. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 2 – Výsledky hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za akademický rok 2014/2015 

Správa bola prítomným členom AS PF UKF zaslaná v dostatočnom predstihu a na zasadnutí bola 

prezentovaná prodekankou doc. PaedDr. Janou Duchovičovou, PhD..  Členovia senátu nemali 

k predloženému dokumentu žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 1/22022016 

Akademický senát PF UKF v Nitre prerokoval a berie na vedomie dokument Výsledky hodnotenia 

vzdelávania a učiteľov študentmi za akademický rok 2014/2015 bez pripomienok. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

 

 AKADEMICKÝ SENÁT 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 

 



Bod 3 – Doplnok č. 2 k Štatútu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Informáciu o požiadavke k zmene jednotlivých článkov Štatútu PF UKF v Nitre predniesla dekanka 

PF prof. PhD. Eva Szórádová, CSc. Zmena predmetných článkov štatútu vyplynula z požiadavky 

zosúladenia informácií v uvedených článkoch Štatútu PF UKF so znením zákona. Na základe 

prerokovania návrhu na zmenu formulácie bolo navrhnuté uznesenie. Prítomní členovia AS PF UKF 

sa s uvedeným materiálom oboznámili v dostatočnom predstihu a nemali k predloženému materiálu 

žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 2/22022016 

AS PF UKF v Nitre prerokoval a schvaľuje Doplnok č.2 k Štatútu Pedagogickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 4 – Štatút Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Informáciu o činnosti a poslaní Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre prezentovala prodekanka doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

Mgr. Alena Čierna, PhD. požadovala informáciu o úhrade nevyhnutných finančných nákladov 

spojených s prevádzkou Galérie Univerzum. Prodekanka doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.   uviedla, že 

v predloženom Štatúte Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre je zakotvená klauzula, na základe ktorej budú tieto náklady hradené z prostriedkov PF UKF. 

Prenájom priestorov sa riadi príslušnou smernicou rektora o prenájme priestorov UKF. 

V prípade žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom Galérie Univerzum, PF UKF v Nitre môže 

v individuálnych prípadoch dať návrh na odpustenie poplatku. Súhlas s odpustením poplatku však 

schvaľuje rektor UKF.  

Dekanka prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. vyslovila požiadavku, aby sa uvedené priestory využívali 

v čo najväčšej miere na reprezentačné účely.   

Dátum podpisu schvaľujúceho Štatút Galérie Univerzum sa bude aktualizovať v súlade s príslušným 

dátum schválenia. 

Uznesenie č. 322022016 

AS PF UKF v Nitre prerokoval a schvaľuje Štatút Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 5 – Správa o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2015 

Správu o činnosti AS PF UKF v Nitre predniesla predsedníčka AS Dana Malá, PhD. Uviedla, že 

správu predkladá v termíne, ktorý predchádza  zasadnutiu Akademickej obce PF UKF v Nitre a 

zverejneniu v príslušných dokumentoch PF UKF v Nitre. Prítomní členovia AS PF UKF sa 

s uvedeným materiálom oboznámili v dostatočnom predstihu, nemali k predloženému dokumentu 

žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 4/22022016 

AS PF UKF v Nitre prerokoval a schvaľuje Správu o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2015. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 6 – Rozličné 
Na základe schváleného programu doplneného o body 6a) a 6b) boli tieto v bode rozličné prerokované 

nasledovne:   

6a) Podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akademickom 

roku 2016/2017 

Informáciu o aktualizácii materiálu Podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské 

štúdium v akademickom roku 2016/2017 

Predniesla prodekanka doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. Vzhľadom na výsledky Komplexnej 

akreditácie bol tento bol zaradený na rokovanie AS PF UKF v Nitre dodatočne. Materiál - Podmienky 

prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017 bol 

aktualizovaný a doplnený. Uviedla, že nevyhnutnosť aktualizácie uvedeného dokumentu  vyplynula zo 

skutočnosti, že dokument bol schvaľovaný v čase pred zverejnením výsledkov Komplexnej 

akreditácie. Konkrétne dekréty od AK boli doručené až po schvaľovaní tohto materiálu. Aktualizácia 



dokumentu sa konkrétne týka informácie, že v akademickom roku 2016/2017 sa neotvára štúdium 

BOZP na Katedre techniky a informačných technológií. Vzhľadom na uvedené aktualizácie bude 

predložený materiál prerokovávaný na zasadnutí AS aj napriek tomu, že niektoré termínované akcie už 

boli realizované (napr. Deň otvorených dverí).  

Mgr. Alena Čierna, PhD. položila otázku, či sa uvedené zmeny zverejnili aj na webovom sídle fakulty. 

Prodekanka Duchovičová uviedla, že samozrejme, zmeny sa okamžite premietli do aktualizácie 

všetkých informačných zdrojov, poskytujúcich informáciu o možnostiach štúdia na PF UKF v Nitre 

v Akademickom roku 2016/2017. 

Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD. formuloval pripomienku, že v uvedenom dokumente nie je 

uvedená výška školného v externej forme doktorandského štúdia v študijnom programe Predškolská 

a elementárna pedagogika. 

Uznesenie č. 5/2202.2016 

AS PF UKF v Nitre prerokoval a schvaľuje s pripomienkami (bude doplnená suma školného – 400,- € 

pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, externá forma) Podmienky prijatia na 

bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

6b) Zákaz parkovania zamestnancov PF UKF na parkovisku vo vnútornom priestore fakulty na 

Dražovskej ulici. 

Bod 6b) programu zasadnutia AS PF UFK v Nitre bol doplnený na základe podnetu člena akademickej 

obce. PaedDr. Dana Malá, PhD. uviedla, že ju kontaktovala pani docentka Júlia Ivanovičová, ktorá 

následne adresovala aj písomný podnet, v ktorom žiadala o prerokovanie možností parkovania v areáli 

PF na Dražovskej ceste 4, nakoľko dlhodobo je parkovisko v areáli neobsadené, resp. nevyužívané.  

Predsedníčka senátu predstavila žiadosť a náležitosti prezentované pani docentkou a aktivity, ktoré 

v komunikácii s vedením fakulty v ostatnom období urobila.  

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – problém parkovania bol riešený aj na Katedre pedagogiky, z 

čoho vyplynula požiadavka, aby boli zverejnené kritéria, na základe ktorých bolo niektorým 

zamestnancom, resp. návštevníkom PF pridelené parkovanie. V areáli v čase sobotňajšej výučby by 

malo byť prístupné pre všetkých pedagógov. V sobotu je parkovanie mimo areálu problematické 

vzhľadom na veľký počet študentov. V ostatných areáloch patriacich univerzite nie je prístup na 

parkovanie obmedzený. 

prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekanka PF – počas realizácie stavby v areáli PF bol príkazom 

rektora zákaz parkovania vo vnútri areálu. Po skončení stavby riešil rektor UKF po konzultácií 

s dekankou PF prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc. a dekanom RNDr. Attilom Komzsíkom, PhD. 

povolenie na vstup do areálu a parkovanie. Na základe vzájomného dohovoru rektor povolil 

parkovanie listom, ktorý odovzdala dekanka prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.  predsedníčke AS PF 

UKF v Nitre.  Ďalej uviedla, že návrh na parkovanie pre všetkých v sobotu bol kvestorkou UKF 

zamietnutý. Na základe informácií získaných z AIS bol vypracovaný zoznam pedagógov, ktorí 

vyučujú v sobotňajších termínoch. Tento zoznam bude umiestnený na vrátnici, na základe zoznamu 

bude umožnený stup zamestnanca v sobotu do areálu, 

doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – zúčastňuje sa často na výberových konaniach, pričom 

mnohokrát nie je možné zaparkovať – dekanka sľúbila, že v takýchto prípadoch zariadi vstup do 

areálu, 

PaedDr. Dana Malá, PhD. -  poukázala na rozdiel medzi oprávnenosťou vstupu do areálu (primátor, 

predseda NSK, rektor SPU, a iné) a potrebou parkovať v areáli. 

doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – situáciu by čiastočne riešila možnosť vyhradenia parkovacích 

miest mimo areálu – jedna časť parkoviska rezervovaná pre zamestnancov a ostatné miesta vyhradené 

pre študentov, 

prof. PaedDr. Gabriela Petrová, CSc. – opäť pripomenula, že všetky priestory UKF, okrem PF na 

Dražovskej ceste  4 sú prístupné všetkým zamestnancom. PF je v tomto diskriminovaná. 

Mgr. Martin Cabadaj – nosím materiál do skladu, nosím ho z parkoviska ručne až do skladu – dekanka 

bude riešiť podobné individuálne situácie, 

Mgr. Alena Čierna, PhD. – Katedra hudby sa bude sťahovať, okrem toho v prípade prípravy 

hudobných nástrojov a požadovanej techniky na rôzne akcie katedry je potrebné umožniť vstup – 

dekanka opäť uviedla, že takéto prípady sa budú posudzovať individuálne. doc. PaedDr. Juraj Komora, 



PhD. – v okolí areálu PF na Dražovskej ceste 4 je parkovanie umožnené na základe povolenia  UKF 

(parkovacie karty), toto sa nedodržuje, parkujú aj študenti, ktorí nemajú parkovacie karty, 

doc. PaedDr. Janka Duchovičová, PhD. – informovala sa na dôvod prečo rektor nepovolil v sobotu 

vstup do areálu všetkým zamestnancom, dekanka PF uviedla, že z bezpečnostných dôvodov, 

Dekanka PF UKF prisľúbila, že vzhľadom na fakt, že v sobotu okrem výučby prebiehajú aj 

konzultácie a skúšanie, bude riešiť možnosť vstupu v sobotu pre všetkých zamestnancov PF. Zatiaľ 

bude pre vstup v sobotu záväzný zoznam umiestnený na vrátnici PF na Dražovskej ceste 4. 

Uznesenie č. 6/22022016 

AS PF UKF v Nitre prerokoval žiadosť doc. PaedDr. Júlie Ivanovičovej, CSc. ohľadom možnosti 

parkovania zamestnancov PF UKF v Nitre v areáli na Dražovskej ceste a poveril pani dekanku 

prerokovať predmetnú problematiku s vedením univerzity. 

(hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0). 

 

Rozličné – Podpora Iniciatíve Slovenských učiteľov 

V bode Rozličné – okrem schváleného programu vystúpila prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., ktorá 

predniesla požiadavku o podpore Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Ide o morálnu podporu, 

najmä s cieľom zvýšiť status učiteľa. Sme inštitúcia, ktorá ako jediná na Slovensku pripravuje 

učiteľov v takom rozsahu ako je to práve na UKF – učiteľské programy sú realizované na štyroch 

fakultách UKF. 

Na výzvu reagovala dekanka PF, ktorá uviedla, že na webovej stránke PF je zverejnené stanovisko 

vedenia PF o podpore uvedenej výzvy ISU. Naša podpora vychádza aj zo skutočnosti, že práve na 

našej fakulte má príprava učiteľov už 57 ročnú tradíciu. K iniciatíve sa pripájame spolu s univerzitami, 

ktoré pripravujú učiteľov, ale aj k ostatným univerzitám, resp. fakultám, ktoré nie sú zamerané na 

prípravu učiteľov, ale prejavili podporu a solidaritu s učiteľmi.  

Doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – podporu vyjadrila ako morálnu povinnosť voči učiteľom, ktorí 

sa už niekoľko týždňov snažia riešiť komplikovanú situáciu v školstve.  

Uznesenie 7/22022016 
AS PF UKF v Nitre vyjadruje podporu k Vyhláseniu Vedenia PF UKF v Nitre k Iniciatíve 

slovenských učiteľov (hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Bod 7 – Záver 

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre  PaedDr. Dana Malá, PhD. ukončila zasadnutie AS PF UKF, 

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Nitra, 27. 2. 2016      

        

       PaedDr. Dana Malá, PhD. 

        predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

 

Príloha: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo dňa 22.2.2016 – 2x 

 

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


