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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 28. 09. 2018 

 

Prítomní: 11 (PaedDr. Dana Bierma, PhD., doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., doc. PaedDr. 

Jaroslav Broďáni, PhD., Mgr. Alena Čierna, PhD., doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD., prof. 

PhDr. Gabriela Petrová, CSc., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD., Bc. Igor Bakaľár, Mgr. 

Rebeka Štefánia Koleňáková, Bc. Lea Kubicová,  Mgr. Petra Poláková) 

Ospravedlnení: 4 (doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD., 

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., Bc. Viktória Kyselová) 

Program:  

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení. 

2) Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PF UKF v Nitre – informácia. 

3) Disciplinárna komisia – schválenie. 

4) Zásady volieb do Akademického senátu – úprava. 

5) Vyhlásenie volieb do Akademického senátu – schválenie.  

6) Rozličné: 

a) Personálne zabezpečenie nadchádzajúcich volieb do AS UKF. 

7) Záver. 

Bod 1 – Otvorenie  

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre PaedDr. Dana Bierma, PhD. otvorila zasadnutie AS PF 

UKF v Nitre. Úvodom privítala prítomných členov senátu, zvlášť nových členov senátu, 

a prodekanku pre vzdelávanie doc. PaedDr. Líviu Fenyvesiovú, PhD. Konštatovala 

uznášaniaschopnosť senátu a splnenie uznesení z ostatného zasadnutia senátu. 

 

Bod 2 – Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PF UKF v Nitre – 

informácia. 

Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., predseda volebnej komisie, oboznámil členov senátu 

s výsledkami doplňujúcich volieb do študentskej časti senátu a s obsahom zápisnice.  

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, poďakovala za prácu volebnej komisii vo 

všetkých fázach volieb. 

Uznesenie č. 1/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre berie na vedomie informáciu o výsledkoch doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS PF UKF v Nitre.   

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                           

zdržali sa: 0  

 

Bod 3 – Disciplinárna komisia – schválenie. 

Doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie, predstavila členom 

senátu filozofiu tvorby návrhu Disciplinárnej komisie, aj jej zloženie.  

 AKADEMICKÝ SENÁT 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 

 



Uznesenie č. 2/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Disciplinárnu komisiu navrhnutú doc. PaedDr. 

Gáborom Pintesom, PhD., dekanom PF UKF v Nitre. 

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                           

zdržali sa: 0 

 

Bod 4 – Zásady volieb do Akademického senátu – úprava. 

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, vyzvala Mgr. Alenu Čiernu, PhD., členku 

legislatívnej komisie AS PF UKF v Nitre, predniesť a odôvodniť predložený návrh; 

Mgr. Alena Čierna, PhD. predstavila filozofiu parciálneho zastúpenia jednotlivých pracovísk 

PF UKF v Nitre v AS PF UKF v Nitre, odvolávajúc sa na podobnú štruktúru nielen 

akademických senátov jednotlivých fakúlt UKF v Nitre, ale aj fakúlt iných univerzít 

a vysokých škôl. 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. upozornila v prípade akceptácie takéhoto návrhu na 

porušovanie akademických slobôd, odvolávajúc sa na Zákon o vysokých školách č. 131/2002 

Z. z., konkrétne na prvú časť Základné ustanovenia – Poslanie, úlohy a postavenie vysokých 

škôl §4 bod 1 písmeno e: „právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce 

a byť do nich volený“, ako aj na nemožnosť takejto diferenciácie na úrovni fakúlt, ktorá nemá 

oporu v zákone a ktorá je daná len senátu univerzity;  

Mgr. Alena Čierna, PhD. argumentovala, že prijatím uvedených zmien nebudú porušené 

žiadne akademické slobody, ani akademické práva členov akademickej obce byť volený či 

voliť; 

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, konštatovala možnosť zvážiť vyváženie 

zastúpenia pracovísk len prostredníctvom maximálne stanoveného počtu členov za jedno 

pracovisko;  

Doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD. sa priklonil k vyjadreniu prof. Petrovej formulovaním 

hypotetickej situácie, ktorá by mohla znemožniť úspešnosť volieb a poukázal na rozpor v Čl. 

9 Zásad o realizácii volieb do AS PF UKF v Nitre, ktorý by vznikol prijatím navrhovanej 

úpravy; 

Mgr. Alena Čierna, PhD. sformulovala pozmeňujúci návrh, v ktorom sa rešpektovali 

pripomienky členov senátu: „... Každé pracovisko má v senáte najviac dvoch zástupcov.“ 

Mgr. Alena Čierna, PhD. ďalej konštatovala potrebu štrukturovania aj v prípade zloženia 

študentskej časti senátu z dôvodu zastúpenia širšieho spektra študentov; 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. vyjadrila nespokojnosť s členením študentskej časti na 

zástupcov učiteľských a neučiteľských študijných programov a zvlášť poukázala na 

vznikajúci konflikt zastúpenia doktorandských študijných programov ako vedeckých 

študijných programov; 

Doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD. opätovne zdôraznil potrebu zmeny Čl. 9 Zásad o realizácii 

volieb do AS PF UKF v Nitre  tak, ako v prípade zástupcov za zamestnaneckú časť senátu; 

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, predložila návrh na diferenciáciu 

zástupcov študentskej časti podľa stupňa štúdia s dôrazom na vymedzenie zástupcov 

doktorandských študijných programov; 



Mgr. Alena Čierna, PhD. vyzvala študentskú časť AS PF UKF v Nitre, aby sa vyjadrila 

k navrhovaným zmenám v štruktúre študentskej časti AS PF UKF v Nitre; 

Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková vyjadrila podporu názoru prof. PhDr. Gabriely Petrovej, 

CSc. a poznamenala, že by študentská časť mohla byť v senáte početnejšie zastúpená;  

Mgr. Alena Čierna, PhD. i ďalší členovia konštatovali, že je nutné dodržať tretinové 

zastúpenie študentov v akademickom senáte, čo vyplýva zo Zákona o vysokých školách; 

Bc. Lea Kubicová vyjadrila podporu k pôvodne prezentovanému návrhu štruktúrovaného 

zloženia študentskej časti senátu, predloženého Mgr. Alenou Čiernou, PhD.; 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. sa pýtala na legislatívnu podporu takéhoto návrhu u iných 

fakúlt univerzity a vo všeobecnosti; 

Mgr. Alena Čierna, PhD. informovala o textáciách zloženia senátu v zverejnených štatútoch 

AS či v zásadách volieb do AS ostatných fakúlt UKF v Nitre, ako aj iných fakúlt ďalších 

univerzít a vysokých škôl; 

Mgr. Alena Čierna, PhD. sformulovala pozmeňujúci návrh, týkajúci sa zloženia študentskej 

časti AS PF UKF v Nitre: „... Študentská časť AS PF UKF v Nitre má 5 členov, z toho najviac 

dvoch zástupcov z 3. stupňa vysokoškolského štúdia“. 

Uznesenie č. 3/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre Doplnok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu 

PF UKF v Nitre schvaľuje. 

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                           

zdržali sa: 0  
 

Doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD. opakovane zdôraznil potrebu úpravy Čl. 9 Zásad volieb do 

AS PF UKF v Nitre; 

Mgr. Alena Čierna, PhD. sformulovala návrh Doplnku č. 2 k Zásadám volieb Do AS PF UKF 

v Nitre: „... Do senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov s umiestnením 

v poradí podľa stanoveného poštu členov za príslušné pracoviská fakulty podľa Čl. 3.“ 

Uznesenie č. 4/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre Doplnok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu 

PF UKF v Nitre schvaľuje. 

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                           

zdržali sa: 0  

 

Bod 5 – Vyhlásenie volieb do Akademického senátu – schválenie 

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, predstavila členom senátu návrh 

harmonogramu volieb do zamestnaneckej a študentskej časti senátu s dôrazom na nutnosť 

dodržať všetky legislatívne stanovené lehoty; 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. vyjadrila obavu z účasti na voľbách z dôvodu sviatočných 

dní v danom týždni a zároveň uznala potrebu vypísania volieb vzhľadom na zákonné lehoty; 

Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. vyjadril obavu z účasti na voľbách z rovnakého dôvodu 

ako prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.; 

 

 



Uznesenie č. 5/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre Harmonogram volieb do zamestnaneckej a študentskej 

časti Akademického senátu PF UKF v Nitre schvaľuje. 

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                          

zdržali sa: 0 

 

Vzhľadom na realizáciu volieb do AS UKF v Nitre vystala požiadavka na doplnenie 

predsedníctva AS PF UKF v Nitre zo študentskej časti senátu.  

Uznesenie č. 6/28092018 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Bc. Leu Kubicovú schvaľuje za členku 

predsedníctva AS PF UKF v Nitre. 

Hlasovanie:                 

za: 11 

proti: 0                          

zdržali sa: 0  

 

Bod 6 – Rozličné: a) Personálne zabezpečenie nadchádzajúcich volieb do AS UKF 

PaedDr. Dana Bierma, PhD., predsedníčka senátu, informovala o doručenej požiadavke 

z úrovne akademického senátu univerzity na členov študentskej časti senátu vo volebnej 

komisii univerzitného senátu pre zabezpečenie pripravovaných volieb;  

 

Bod 7 – Záver 

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

UKF a poďakovala prítomným za účasť. 

 

Nitra, 28. 9. 2018      

        

                        PaedDr. Dana Bierma, PhD. 

                             predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

 

Príloha: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo dňa 28. 09. 2018  

 

Zápisnicu spracovala: Mgr. Alena Čierna, PhD.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 


