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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 13.06.2016 

 

 

Prítomní: 10 (Mgr. Martin Cabadaj, Mgr. Alena Čierna, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, 

PhD., doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD., PaedDr. Dana Malá, PhD., prof. PhDr. Gabriela 

Petrová, CSc., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., Mgr. 

Nina Kozárová, Mgr. Lenka Šimončičová)  

Ospravedlnení: 2 (doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD.) 

Neprítomní: 3 (Magdaléna Matušková,  Martina Ďurišková, Róbert Valovič) 

 

Hostia: prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. 

doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

 Mgr. Ivan Vasiľovský 

 Ing. Lucia Bezáková 

Program: 

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení. 

2) Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 do 

31.08.2017.  

3) Dodatky k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky pre PF UKF v 

Nitre.  

4) Návrh rozpisu dotácie PF UKF v Nitre kat. 630 - tovary a služby. 

5) Schválenie člena Vedeckej rady PF UKF v Nitre.  

6) Rozličné  

7) 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. Oboznámila prítomných 

členov AS PF UKF s programom zasadnutia a návrhom na doplnenie programu v bode – 

Rozličné o dva body: 

6a) Neúmerné zaťažovanie pedagógov pri zabezpečovaní prekladov pozvánok, resp. iných 

dokumentov súvisiacich so zahraničnými služobnými cestami. 

Predložila prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. 

6b) List rektora UKF – Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia na UKF v Nitre. 

Predložila Dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.  

Program zasadnutia AS PF bol hlasovaním prítomných členov AS PF UKF odsúhlasený. 

(za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 

Bod 2 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 

do 31.08.2017.  
Dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. predložila materiál 

a informovala o metodike vypracovania dokumentu. Následne predstavila samotný dokument 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 

 



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. 

Uvedený dokument mal tri prílohy:  

Príloha 1 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 do 

31.08.2017  

Príloha 2 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 do 

31.08.2017 – fyzické osoby, v zátvorke podľa úväzkov 
Príloha 3. – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 do 

31.08.2017 – fyzické osoby s uvedením zmien 
Prítomní členovia AS PF UKF sa s uvedeným materiálom oboznámili a nemali 

k predloženému dokumentu žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 1/13062016 

Akademický senát PF UKF v Nitre Systemizáciu funkčných a pracovných miest na PF UKF 

v Nitre od 01.09.2016 do 31.08.2017, predloženú prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., 

dekankou Pedagogickej fakulty dňa 13.06.2016 schvaľuje. 

(za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 

Bod 3 - Dodatky k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky pre PF UKF v 

Nitre.  
Ing. Lucia Bezáková, tajomníčka PF UKF oboznámila prítomných s materiálom Dodatky k 

zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky pre PF UKF v Nitre. V uvedenom materiály 

boli uvedené konkrétne programy, účel a finančné čiastky jednotlivých dodatkov. 

K uvedenému dokumentu nemali prítomní členovia AS PF UKF žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 2/13062016 

Akademický senát PF UKF v Nitre  Dodatky k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom MŠVaŠ SR pre PF UKF v Nitre predložené prof. PhDr. Evou 

Szórádovou, CSc., dekankou  Pedagogickej fakulty, na zasadnutí  dňa 13.06.2016  schvaľuje. 

(za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 

Bod 4 – Návrh rozpisu dotácie PF UKF v Nitre kat. 630 - tovary a služby. 

Ing. Lucia Bezáková, tajomníčka PF UKF predniesla prítomným materiál: Návrh rozpisu 

dotácie PF UKF v Nitre kat. 630 - tovary a služby. Jedná sa o neúčelové finančné prostriedky, 

pričom pri návrhu rozpisu sa  vychádzalo z platnej metodiky rozdeľovania prostriedkov na 

rok 2016 na  PF. Uvedené finančné prostriedky sa môžu použiť  na materiálové zabezpečenie 

katedry. 

Prítomní členovia AS PF UKF sa s uvedeným materiálom oboznámili a nemali 

k predloženému dokumentu žiadne pripomienky.  

Uznesenie č. 3/13062016 
Akademický senát PF UKF v Nitre  Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu kat. 630- 

tovary a služby, organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre na rok 2016, predložený prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou  

Pedagogickej fakulty, na zasadnutí  dňa 13.06.2016 schvaľuje. 

(za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0) 

 

Bod 5 – Schválenie člena Vedeckej rady PF UKF v Nitre.  

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. predložila AS PF UKF v Nitre 

návrh schválenie doc. PhDr. Kateriny Gajdáčovej Veselej, PhD. za členku Vedeckej rady PF 



UKF v Nitre na uvoľnené miesto po prof. Ing. Tomášovi Kozíkovi, DrSc. Členovia AS sa 

oboznámili s predloženými podkladmi – vedecko-pedagogickou charakteristikou navrhovanej 

kandidátky. 

Uznesenie č. 4/13062016 

Akademický senát PF UKF v Nitre doc. PhDr. Katerinu Gajdáčovú Veselú, PhD. za členku 

Vedeckej rady PF UKF v Nitre neschvaľuje. 

(za: 3, zdržal sa: 3, proti: 4) 

 

Bod 6 – Rozličné  

6a) 

Na ostatnom zasadnutí AS PF UKF 22. 4. 2016 bola ako hosťom prof. PaedDr. Alena 

Hašková, CSc., ktorá upozornila na neúmerné zaťažovanie pedagógov pri zabezpečovaní 

prekladov pozvánok, resp. iných dokumentov súvisiacich so zahraničnými služobnými 

cestami. Dr. Dana Malá, PhD. prečítala návrh prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. na 

riešenie. 

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. informovala, že po ostatnom 

zasadnutí AS sa vedenie PF zaoberalo týmto problémom. Na KLIŠ bola prijatá nová 

administratívna pracovníčka, ktorá bude robiť anglické preklady požadovaných náležitostí. 

PaedDr. Dana Malá, PhD. uviedla, že vedenie PF oboznámi vedúcich pracovísk s riešením 

uvedeného problému. 

6b) 

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. predložila na prerokovanie 

požiadavku rektora, v ktorom oboznamoval so žiadosťou o prerokovanie problematiky 

organizácie štátnych skúšok na zasadnutí senátu. Tento materiál sa prerokovával aj na kolégiu 

rektora a riešil návrh zmeny ukončenia Bc štúdia, na základe ktorého by študenti končili 

štúdium len obhajobou Bc – práce ako jedinej súčasti  štátnej skúšky. Už počas ostatnej 

komplexnej akreditácie prešli niektoré univerzity na tento model. V našich akreditačných 

spisoch sa to ešte nezaviedlo. Situácia sa mení a otázka je opäť aktuálna. Na kolégiu dekana 

PF všetci vedúci katedier a vedenie fakulty súhlasili so zrušením. Na Kolégiu rektora dekanka 

tlmočila názor Kolégia dekana.  

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – súhlasí, chce však informovať o rokovaní na 

ministerstve školstva a upozorniť na fakt, na základe ktorého pomocný učiteľ, resp. každý 

absolvent, ktorý chce pôsobiť v školstve musí mať štátnicu z pedagogiky, inak nemôže 

vykonávať profesiu učiteľa, majstra, pomocného učiteľa a pod. Všetky učiteľské programy 

musia mať štátnice z pedagogiky. Kvalifikačný predpoklad učiteľa vyžaduje štátne skúšky 

z pedagogiky. 

Dekanka prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. – je návrh ponechať štátne skúšky v študijných 

programoch, v ktorých študenti končia štúdium – napr. BOZP. 

Mgr. Ivan Vasiľovský  – zástupca Študentského  parlamentu  – zasadal študentský parlament, 

na ktorom prítomní študenti vyjadrili podporné stanovisko. 

Všetci prítomní prerokovali predložený materiál a zobrali jeho obsah na vedomie. 

Uznesenie č. 5/13062016 
Akademický senát PF UKF v Nitre zmenu koncepcie štátnych skúšok na  bakalárskom stupni 

štúdia v zmysle posilnenia tvorivej odbornej činnosti a vedeckej práce študenta na úrovni 

vypracovania záverečnej práce a realizácie obhajoby záverečnej práce ako jedinej súčasti 

štátnych záverečných skúšok prerokoval a zobral na vedomie. 

(za: 10, zdržal sa: 0, proti: 0) 

Bod 7 – Záver 

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

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. za prednesenie Systemizácie funkčných a pracovných miest 



na PF UKF v Nitre od 01.09.2016 do 31.08.2017. 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 a zaželala 

všetkým veľa síl do ďalšej tvorivej práce. 

 

 

Nitra, 17.6.2018         

               PaedDr. Dana Malá, PhD. 

            predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

 

 

Príloha: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo  dňa 13.06.2016 

 

 

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


