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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre  dňa 28. 1. 2019 
 
Prítomní: 9 (doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.; Mgr. Alena Čierna, PhD.;  PaedDr. Soňa 
Grofčíková, PhD.; doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.; Ing. Rudolf Kaniansky; Mgr. Rebeka 
Štefánia Koleňáková; prof. PhDr. Eva Malá, CSc.; Mgr. Dominika Sondorová; doc. PaedDr. 
Marcela Verešová, PhD.;) 
Ospravedlnení: 5 (PhDr. Viktor Gatial, PhD.; prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.; PaedDr. 
Vladimír Šutka, PhD.; Samuel Vitko; Bc. Lukáš Žiačik) 
Neprítomní: 1 (Marek Gajdoš)  
 
Hostia:  doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 

doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.   
 
Program: 

1) Otvorenie. 
2) Prerokovanie nového študijného programu Manažment vzdelávania a verejnej správy 

v bakalárskom a magisterskom stupni v dennej aj externej forme  
3) Rôzne. 
4) Záver. 

 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. otvorila zasadnutie AS PF UKF 
v Nitre. Úvodom privítala prítomných členov AS PF UKF a hostí. Ospravedlnila 
neprítomných členov AS PF UKF, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť. Predsedníčka AS PF 
UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. oboznámila členov AS PF UKF s programom 
zasadnutia. 
Program zasadnutia bol hlasovaním prítomných členov AS PF UKF odsúhlasený. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0   
 
Bod 2 - Prerokovanie nového študijného programu Manažment vzdelávania a verejnej 
správy v bakalárskom a magisterskom stupni v dennej aj externej forme 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. predstavil nový študijný 
program Manažment vzdelávania a verejnej správy v bakalárskom a magisterskom stupni 
v dennej aj externej forme.  
Po predstavení nového študijného programu Manažment vzdelávania a verejnej správy, 
predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. otvorila diskusiu. 
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. predostrela problematiku spojenú s povinne 
voliteľnými predmetmi (PVP) a nejednotnosťou počtu kreditov prideleným predmetom 
s rovnakou hodinovou dotáciou. Poukázala na vysokú pravdepodobnosť toho, že pri 
stanovených podmienkach na získanie kreditov za PVP (min. 16 kreditov) nastane situácia, že 
študenti dlhodobo uprednostnia predmety s vyšším počtom kreditov (4K) a predmety s 3 
kreditmi sa počas celého štúdia ani neotvoria. Navrhla preto uskutočniť úpravu predmetov  
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s jednotnou kreditovou dotáciou 4 kredity za PVP a zároveň zjednotiť ukončenie  všetkých 
PVP na PH (hodnotenie absolvoval sa prednostne používa pri predmetoch, kde vzhľadom na 
charakter, obsah a definované výsledky vzdelávania predmetu nie je možné udeliť hodnotenie 
známkou). Študent tak bude mať možnosť vyberať z predmetov podľa obsahu predmetu a nie 
podľa kreditovej dotácie. Taktiež navrhla vyňať poznámku k výberovým predmetom, keďže 
jej limitujúci charakter je typický pre PVP. 
Doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – sa vyjadrila, že s garantkou ŠP prof. PaedDr. M. 
Pisoňovou, PhD.  túto problematiku už viackrát konzultovala a že jej tieto pripomienky 
posunie. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – predostrela možnosť doplnenia 
výberových predmetov tak, aby mal študent možnosť väčšieho výberu z ponuky predmetov 
v rámci profilácie odboru. V tejto súvislosti dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor 
Pintes, PhD. navrhol možnosť zaradiť do študijného programu Manažment vzdelávania 
a verejnej správy výberovú prednášku z konkrétnej ponuky predmetov, ktorá by umožnila 
hlbší prienik do problematiky odboru alebo doplnenie profilácie odboru. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – súhlasila s návrhom dekana 
Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, PhD.  
Ing. Rudolf Kaniansky – poukázal na rozdielne označenie študijného odboru v spisoch a na 
stránkach MŠVVaŠ SR.   
Doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – oboznámila Ing. Rudolfa Kanianského s tým, že 
v aktuálne predložených materiáloch je už uvedené správne označenie študijného odboru 
a upozornila na nutnosť uvádzania číselníka podľa aktuálne platnej sústavy študijných 
odborov, zverejnenej na web sídle Akreditačnej komisie.  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – poukázala na široký záber 
profilu a najmä uplatnenia absolventa (napr. v oblastiach – školstvo, kultúra, sociálne veci, 
cestovný ruch, energetika, trh práce,  zdravotníctvo, demografia). PaedDr. Soňa Grofčíková, 
PhD. – vyjadrila súhlas s pripomienkou predsedníčky AS PF UKF v Nitre Mgr. Aleny 
Čiernej, PhD. Zároveň podotkla, že profil absolventa ponúka možnosť uplatnenia sa na MŠ, 
ZŠ a SŠ. Ak by sa však absolvent uchádzal o uplatnenie sa v daných zariadeniach, nemal by 
potrebné vzdelanie na vykonávanie danej profesie. Podľa definície funkcie riaditeľa v Zákone 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, druhá časť Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia, §3, ods. 5 (v 
zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) musí mať najmenej 5 rokov 
pedagogickej alebo odbornej činnosti. Zároveň Nariadenie vlády č. 422/2009 o rozsahu 
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 
ukladá riaditeľovi povinnosť mať základný úväzok. Znamená to, že absolvent predkladaného 
ŠP by nemohol vykonávať profesiu manažéra MŠ, ZŠ. Ak sa bude meniť zákon 317/2009 
o pg. Zamestnancoch a odborných zamestnancoch, stále nie je jasné, ako sa budú meniť s tým 
súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia. 
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – poznamenala, že zákon je nadradený legislatívny 
dokument, a po jeho zmene by mali byť pozmenené všetky naň nadväzujúce legislatívne 
dokumenty (vyhláška, smernica a nariadenia). 
Doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. – sa vyjadril, že rozhodujúca bude budúca formulácia nového 
zákona. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – spomenul zmenu v oblasti 
funkčného vzdelávania, kde alternatívou funkčného vzdelávania by malo byť absolvovanie ŠP 
z manažmentu vzdelávania. 



Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – predostrela otázku, či by 
predkladaný ŠP v bakalárskom a magisterskom stupni, vzhľadom na jeho charakter, nebolo 
vhodnejšie predložiť vo forme doplňujúceho rozširujúceho vzdelania.  
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – obrátila pozornosť na definíciu vedúceho 
pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý by mal spĺňať kvalifikačné 
predpoklady podľa platného zákona (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
a diskutabilnosť iného znenia, keďže novela zákona 317/2009 Z. z. nie je schválená a platná. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – navrhla vyňať zo študijného programu Manažment 
vzdelávania a verejnej správy časť o pedagogických pracovníkoch. Taktiež uviedla možnosť, 
rozšírenia jestvujúceho študijného programu Andragogika o predmety manažmentu, alebo aby 
predkladaný ŠP sústredil na manažment vzdelávania dospelých a nie MŠ, ZŠ a SŠ.  
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – predostrela alternatívu vytvorenia magisterského 
študijného programu ako alternatívy k ŠP Andragogika alebo vyčkať na predloženie 
programu na akreditáciu až po platných legislatívnych zmenách.   
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – podotkol, že predmety, ktoré 
študent počas štúdia absolvoval, sú uvedené na vysvedčení zo štátnej skúšky. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – navrhla počkať na legislatívne zmeny. 
Na otázku členov senátu o termíne prijímacieho konania na predkladaný ŠP (po jeho 
akreditovaní) doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. vyjadrila pochybnosti, že sa ŠP podarí 
otvoriť už v septembri AR 2019/2020. Dekan PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábor Pintes, 
PhD. – podotkol, že s otváraním nových ŠP v rámci dodatočných prijímacích pohovoroch nie 
sú dobré skúsenosti a je potrebné zvážiť možný počet uchádzačov o štúdium v tak krátkom 
časovom horizonte.  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – zhrnula diskusiu v tom zmysle, 
že podľa pripomienok zo strany AS PF UKF v Nitre v predkladanom študijnom programe 
Manažment vzdelávania a verejnej správy by mali byť upravené vybrané IL predmetov, ako 
aj profil a uplatnenie absolventa v súlade s platnou legislatívou.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – súhlasil s takto 
formulovanými závermi diskusie.  
 
 
Uznesenie č. 1/280119 
Akademický senát PF UKF v Nitre na návrh doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD. dekana 
Pedagogickej fakulty a na základe §27 písmeno h) Zákona č. 131/2002 o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a) prerokoval s pripomienkami a berie na vedomie 
nový študijný program Manažment vzdelávania a verejnej správy v dennej a externej forme 
štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni. 
 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Bod 3 - Rôzne 
Členovia AS PF UKF v Nitre ani pozvaní hostia nepredostreli žiadne dodatočné body 
rokovania. 
 
 



Bod 4 – Záver, poďakovanie a ukončenie zasadnutia 
V závere zasadnutia predsedníčka AS PF UKF Mgr. Alena Čierna, PhD. poďakovala všetkým 
prítomným, členom AS PF UKF v Nitre a hosťom za účasť na zasadnutí. 
 
Nitra, 28. 1. 2019         
                      Mgr. Alena Čierna, PhD. 
             predsedníčka AS PF UKF v Nitre  
 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo  dňa 28. 1. 2019. 
  


