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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre  dňa 6. 5. 2019 
 
 
Prítomní: 11 (doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.; Mgr. Alena Čierna, PhD.;  PhDr. Viktor 
Gatial, PhD.; PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.; doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.; prof. 
PhDr. Eva Malá, CSc.; Ing. Rudolf Kaniansky; Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková; Mgr. 
Dominika Sondorová; doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.; Samuel Vitko) 
Ospravedlnení: 4 (Marek Gajdoš; prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.; doc. PaedDr. 
Vladimír Šutka, CSc; Bc. Lukáš Žiačik) 
Neprítomní: 0  
 
Hostia:  doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 

doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.   
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. 
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. 

 
Program: 

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení. 
2) Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2018 (Príloha 1). 
3) Výročná správa o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2018 (Príloha 2). 
4) Prerokovanie študijného programu Výtvarná edukácia (jednoodborové štúdium) 

v bakalárskom a magisterskom stupni v dennej forme (Príloha 3, 4). 
5) Prerokovanie študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb 

s poruchami učenia – poradenstvo v magisterskom stupni v dennej a externej forme 
štúdia (Príloha 5). 

6) Výsledky hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za ak. rok 2017 – 2018 
(Príloha 6). 

7) Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 15. 05. 2019 do 
31. 08. 2019 (Príloha 7). 

8) Rozličné 
9) 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: 11 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0   
 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

       

 



Bod 2 – Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2018 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. predstavil Výročnú správu 
o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2018. Po predstavení Výročnej správy o činnosti PF UKF 
v Nitre za rok 2018, predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. otvorila 
diskusiu. 
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. – upozornil na chybný údaj v prezentácii. Uviedol, že 
v tabuľke Odborná prax študentov v AR 2017/2018 by mala byť pri študijnom programe 
Hudba a zvukový dizajn uvedená pomlčka a nie nula, pretože v tom období bakalársky ročník 
ešte neexistoval. 
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – poďakovala za pripomienku s prísľubom, že ju 
zapracuje do prezentácie. 
 
Uznesenie č. 1/06052019 
Akademický senát PF UKF v Nitre 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 
schvaľuje Správu o činnosti PF UKF v Nitre za rok 2018 predloženú dňa 6. mája 2019 doc. 
PaedDr. Gáborom Pintesom, PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Bod 3 – Výročná správa o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2018 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna predstavila ostatným členom AS PF 
UKF v Nitre Výročnú správu o činnosti AS PF UKF v Nitre za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 2/06052019 
Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu PF 
UKF v Nitre za rok 2018 predloženú dňa 6. mája 2019 Mgr. Alenou Čiernou, PhD., 
predsedníčkou AS PF UKF v Nitre. 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 4 – Prerokovanie študijného programu Výtvarná edukácia (jednoodborové štúdium) 
v bakalárskom a magisterskom stupni v dennej forme 
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. prezentovala charakteristiku študijného programu Výtvarná 
edukácia. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – poďakovala doc. PhDr. Adriane 
Réckej, PhD. za predstavenie filozofie študijného programu Výtvarná edukácia. Následne sa 
opýtala na premietnutie požiadaviek MŠVVaŠ SR v otázke posilnenia bakalárskeho štúdia do 
pripravovaných akreditačných spisov v oboch stupňoch predkladaného ŠP.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – uviedol, že sa na jednej strane 
rozšíri počet prijatých študentov na bakalárske štúdium a na druhej obmedzí počet prijatých 
študentov na magisterské štúdium. Dodal, že je potrebné si určiť smerné číslo podľa, ktorého 
sa bude prijímací proces riadiť.  
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – nadviazala na otázku predsedníčky AS PF UKF 
v Nitre spojenú so selekciou študentov a poukázala na spojitosť s opatreniami viažucimi sa 
k študijným programom, ktoré nevyžadujú II. stupeň. Upozornila na etický nesúlad uvedený 
vo formulári so zámermi fakulty – na strane jednej obmedzujúce limity pre postup do 
magisterského štúdia a na strane druhej študijný program, v ktorom primárne uplatnenie na 



trhu práce je až po absolvovaní magisterského stupňa.. Poukázala na potrebu explicitne v časti 
II.39 formuláru uviesť vyjadrenie o tom, kde sa môže absolvent po ukončení bakalárskeho 
stupňa štúdia uplatniť (napríklad Základné umelecké školy) a v tomto duchu to aj zverejňovať 
v rámci ponuky štúdia. Na záver vyzdvihla celkovú kompozíciu programu Výtvarná edukácia.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – poďakoval za pripomienky 
a prisľúbil, že budú zapracované do študijného programu Výtvarná edukácia. Ďalej uviedol, 
že počet prijatých študentov možno len predvídať. Ak sa však bakalár dokáže uplatniť na trhu 
práce, nebude preň potrebné absolvovať magisterský stupeň v študijnom programe Výtvarná 
edukácia. 
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – uviedla, že zámerne neidentifikovali presné uplatnenie 
absolventa študijného programu Výtvarná edukácia, pretože sa neusilujú o to, aby program 
predstavoval náhradu štúdia na AMU a pod. Ich úsilím je vytvoriť taký profil absolventa, 
ktorý by reagoval na dopyt trhu. Podotkla, že profil absolventa bol vytvorený so zdôraznením 
umelecko-kreatívneho aspektu.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – poukázal na fakt, že profil 
absolventa by mal takéto informácie obsahovať. 
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. – poznamenala, aby sme neúplnými informáciami 
nezavádzali uchádzačov. Ďalej uviedla, že je potrebné uvádzať presné a korektné informácie. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – predostrel problematiku 
spojenú s uplatnením sa v mimoučiteľskej sfére. Uviedol, že základné umelecké školy 
magisterský stupeň vzdelania nevyžadujú.  
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – podotkla, že rozbehli spoluprácu s univerzitou v Hradci 
Králové na základe veľkej podobnosti programov (70%) a študenti tak budú môcť získať 
dvojitý diplom.  
Ing. Rudolf Kaniansky – sa v súvislosti so ŠP a udeľovaním Double degree spýtal na to, ako 
bude hradený ročný pobyt študentov v zahraničí (Česká republika). 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – uviedol že existuje viacero 
možností na pokrytie finančných nákladov, napr. Erasmus+, SAIA a pod., súčasne dodal, že 
majú do budúcnosti ma PF UKF v Nitre ambíciu nájsť zhodu stavby ŠP aj s ďalšími ŠP 
(telesná výchova, hudobné umenie). 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – upozornila na aktualizáciu personálneho obsadenia 
v informačných listoch. 
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – uviedla, že v aktuálnom dokumente sa už nachádzajú 
upravené mená. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – na záver diskusie dodal, že do 
Vedeckej rady PF UKF v Nitre už pôjde opravený študijný program Výtvarná edukácia aj so 
zapracovaním vznesených pripomienok 
 
Uznesenie č. 3/06052019 
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 prerokoval s pripomienkami a berie na vedomie 
študijný program Výtvarná edukácia (jednoodborové štúdium) v dennej forme štúdia 
v bakalárskom a magisterskom stupni. 
Za: 11  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 5 Prerokovanie študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb 
s poruchami učenia – poradenstvo v magisterskom stupni v dennej a externej forme štúdia 



doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. stručne predstavil študijný program Špeciálna pedagogika 
a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo v magisterskom stupni v dennej 
a externej forme štúdia. Uviedol, že garantkou programu Špeciálna pedagogika a pedagogika 
osôb s poruchami učenia – poradenstvo bude PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – poďakovala doc. PaedDr. 
Erikovi Žovincovi, PhD. za predstavenie programu a otvorila diskusiu. Následne položila 
otázku, či je študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – 
poradenstvo zameraný na poradenstvo s možnosťou vyučovania. 
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. – uviedol, že študijný program Špeciálna pedagogika 
a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo je koncipovaný bez možnosti 
vyučovania. Zameriava sa predovšetkým na prácu s deťmi po skončení vyučovania.  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa spýtala na plánovaný počet 
prijatých uchádzačov. 
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. – uviedol, že plánujú prijať cca 35 uchádzačov. 
Ing. Rudolf Kaniansky – sa spýtal, či sa môže uchádzač uplatniť aj bez absolvovania II. 
stupňa. 
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. – odpovedal, že sa absolvent môže uplatniť buď ako asistent 
učiteľa alebo ako pracovník vo výchovných zariadeniach pre deti so pšeciálnym postihnutím, 
pričom poukázal na fakt, že detí s týmito poruchami neustále pribúda. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. a predsedníčka AS PF UKF 
v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. poďakovali doc. PaedDr. Erikovi Žovinecovi, PhD. za 
prezentovanie študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami 
učenia – poradenstvo. 
 
Uznesenie č. 4/06052019 
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 prerokoval a berie na vedomie študijný program 
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo v magisterskom 
stupni v dennej a externej forme štúdia. 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 6 – Výsledky hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za ak. rok 2017 – 2018 
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. prezentovala Výsledky hodnotenia vzdelávania 
a učiteľov študentmi za akademický rok 2017 – 2018. Podotkla, že dokument bol súčasťou 
rokovania Kolégia dekana. Členom AS PF UKF v Nitre predstavila súhrnu analýzu. Uviedla, 
že sa do hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za ak. rok 2017 – 2018 zapojil veľmi 
nízky počet študentov, aj napriek tomu, že im bol predložený skrátený dotazník s upravenou 
škálou. Poukázala na fakt, že by bolo vhodné nájsť cestu ako motivovať študentov 
k vyplneniu dotazníka. Vytýčila 3 hlavné body, ktorým by na základe pripomienok 
v dotazníku mala byť venovaná väčšia pozornosť: 
1. Identifikovať problém spojený so zapojením sa nízkeho počtu študentov do hodnotenia 

vzdelávania a učiteľov študentmi za ak. rok 2017 – 2018. Zaangažovať členov 
študentskej časti AS PF UKF v Nitre do hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi. 

2. Problémy s rozvrhom a časté prekrývanie sa predmetov. 
3. Nedostatočný počet hodín pedagogickej praxe. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa vyjadrila, že najväčší 
problém predstavuje zapojenie sa nízkeho počtu študentov do hodnotenia vzdelávania 



a učiteľov študentmi za ak. rok 2017 – 2018. Uviedla, ako funguje hodnotenia vzdelávania 
a učiteľov študentmi na iných školách. Následne dodala, že na základe niekoľkých študentov 
nemožno hodnotiť vzdelávanie a učiteľov. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – uviedol, že je dôležité 
identifikovať všetky nedostatky (problémy s vytváraním rozvrhov, komunikácia, pomoc pri 
adaptácii študentov, iniciatíva zo strany študentov). Študenti by mohli za metodologickej 
podpory sami iniciovať hodnotenie vzdelávania a učiteľov. Navrhol, aby sa hodnotenie 
vzdelávania a učiteľov študentmi realizovalo na začiatku, počas a po ukončení štúdia, aby 
bolo možné bližšie špecifikovať očakávania a potreby študentov.  
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – navrhla, aby študenti s informáciou o hodnotení 
vzdelávania a učiteľov boli oboznámení už počas školenia o AIS. 
Ing. Rudolf Kaniansky – podotkol, že študenti nie sú schopní vstrebať toľko informácií počas 
školenia o AIS. Navrhol poslať každý semester študentom mail, v ktorom bude uvedená 
informácia o možnosti vyplnenia dotazníka s hodnotením vzdelávania a učiteľov študentmi. 
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – uviedla, že túto možnosť už niekoľkokrát využili. 
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – navrhla, aby bola informácia o hodnotení vzdelávania 
a učiteľov študentom sprostredkovaná na konci semestra.  
Ing. Rudolf Kaniansky – uviedol, že by na konci semestra mohlo v AIS figurovať 
upozornenie, že študent ešte nevyplnil dotazník. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – navrhla absolvovať vyplnenie 
vstupného dotazníka počas školenia o AIS.  
Ing. Rudolf Kaniansky – sa vyjadril, že minulý rok nastal problém so 
samotným organizovaním školenia. Uviedol, že je náročné naplánovať takéto školenie pre 
všetkých študentov.  
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – navrhla, aby pracovníci katedry počas zápisu 
predstavili študentom podmienky štúdia. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – prišla s návrhom, aby tútori zohrali väčšiu úlohu pri 
vyplňovaní dotazníka. Na záver dodala, že by taktiež mohli mať väčšiu iniciatívu pri 
motivácii študentov.  
 
Uznesenie č. 5/06052019 
Akademický senát PF UKF v Nitre prerokoval a berie na vedomie dokument Výsledky 
hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za akademický rok 2017/2018. 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Bod 7 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 15. 05. 2019 
do 31. 08. 2019 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. sa stručne vyjadril 
k Systemizácii funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 15. 05. 2019 do 31. 08. 
2019. Uviedol, že jediná zmena nastala v rámci Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre, kde sa 
mení počet profesorských miest zo 4 na 6. Dôvodom je, že doc. PaedDr. Jana Duchovičová, 
PhD. a doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. budú v blízkej budúcnosti inaugurovaní. Zároveň sa 
znížil počet docentov v rámci Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre zo 14 na 12.   
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa spýtala, či zostal počet 
odborných asistentov na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre nemenný.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – sa vyjadril, že počet 
pracovníkov sa zmenil len pri docentských profesorských pozíciách. Celkový počet 



zamestnancov na Katedre pedagogiky zostal nezmenený. Následne poďakoval všetkým 
členom AS PF UKF v Nitre za podnety a pripomienky, ktoré odzneli počas zasadnutia.  
  
Uznesenie č. 6/06052019 
Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Systemizáciu funkčných a pracovných miest na 
PF UKF v Nitre od 15. 05. 2019 – 31. 08. 2019 predloženú doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, 
PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 9 – 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, 6. 5. 2019         
                      Mgr. Alena Čierna, PhD. 
             predsedníčka AS PF UKF v Nitre  
Zapísala: Mgr. Dominika Sondorová 
 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo  dňa 6. 5. 2019 
  


