
A  kademický
SenátPF  

 
 

Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre  dňa 21. 10. 2019 
 
Prítomní: 12 (doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.; Mgr. Alena Čierna, PhD.; PhDr. Viktor Gatial, 
PhD.; PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.; prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.; Ing. Rudolf 
Kaniansky; doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.; Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková; Mgr. 
Dominika Sondorová; doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.; Bc. Lukáš Žiačik) 
Ospravedlnení: 1 (doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.; doc. PaedDr. Marcela Verešová, 
PhD.;) 
Neprítomní: 1 (Samuel Vitko, Marek Gajdoš)  
 
Hostia:  doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 

Ing. Lucia Bezáková 
 
Program: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení. 
2. Informácia o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do AS PF UKF v Nitre. 
3. Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01. 11. 2019 do 31. 

08. 2020.  
4. Úpravy dotácie na základe dodatku č. 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej 

dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 3. štvrťrok 2019.  
5. Úprava Zásad volieb do AS PF UKF.  
6. Rozličné 
7. 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: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0   
 
Bod 2 – Informácia o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do AS PF UKF v Nitre. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. predstavila prvý bod rokovania 
a požiadala doc. Mgr. Pavla Brezinu, PhD., aby oboznámil prítomných členov AS PF UKF 
v Nitre s priebehom a výsledkom doplňujúcich volieb do AS PF UKF v Nitre.  
 
Uznesenie č. 1/21102019 
Akademický senát PF UKF v Nitre berie na vedomie Výsledky doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre, ktoré sa uskutočnili dňa 25. 9. 2019. 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0  

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 
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Bod 3 – Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01. 11. 2019 
do 31. 08. 2020.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. predstavil členom AS PF UKF 
v Nitre Systemizáciu funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01. 11. 2019 do 
31. 08. 2020. Uviedol, že počet odborných asistentov na KPG bol navýšený o miesto jedného 
lektora.  
 
Uznesenie č. 2/21102019 
Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Systemizáciu funkčných a pracovných miest na 
PF UKF v Nitre od 01. 11. 2019 – 31. 08. 2020 predloženú doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, 
PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 4 – Úpravy dotácie na základe dodatku č. 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 
a rámcovej dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 3. štvrťrok 2019. 
Ing. Lucia Bezáková oboznámila členov AS PF UKF v Nitre s Úpravou dotácie na základe 
dodatku č. 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej dohody o oficiálnej rozvojovej 
pomoci na 3. štvrťrok 2019. Členovia senátu nemali k prednesenej správe žiadne 
pripomienky. 
 
Uznesenie č. 3/21102019 
Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Úpravy dotácie na základe dodatku č. 6 
k Dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 3. 
štvrťrok 2019.  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Bod 5 – Úprava Zásad volieb do AS PF UKF. 
AS PF UKF v Nitre poveril na predošlom zasadnutí predsedu volebnej komisie AS PF UKF 
v Nitre doc. Mgr. Pavla Brezinu, PhD. a predsedníčku legislatívnej komisie prof. PaedDr. 
Alenu Haškovú, CSc. vypracovaním návrhu na úpravu a doplnenie Zásad volieb do AS PF 
UKF v Nitre. Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. skonštatovala, že 
uznesenie z predošlého zasadnutia bolo dodržané. Ďalej uviedla, že ohľadom úpravy Zásad 
volieb do AS PF UKF dostala dve pripomienky, a to od PaedDr. Soni Grofčíkovej, PhD. 
a Viktórie Kyseľovej. Následne ospravedlnila neprítomnosť Viktórie Kyseľovej, ktorá sa 
zasadnutia AS PF UKF v Nitre z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť, avšak jej 
pripomienky predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. následne na 
zasadnutí tlmočila plénu. Následne senát prerokoval pripomienky k jednotlivým článkom 
a bodom Zásad volieb do AS PF UKF v Nitre, pričom predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. 
Alena Čierna, PhD. dala o každej pripomienke a zmene hlasovať samostatne. 
 

Čl. 1 Úvodné ustanovenie 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – otvorila diskusiu k úprave 
Zásad volieb do AS PF UKF. Uviedla, že prvá zmena v Čl. 1 sa týkala úpravy štylizácie. 
Následne prešla k bodu, či zaradiť otázku „Obmedziť alebo neobmedziť kontinuálny počet 
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funkčných období? do Zásad volieb AS PF UKF. Ak áno, potom treba určiť, či sa do tohto 
počtu zarátava aj skrátené funkčné obdobie.“  
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – uviedla, že pri úprave Zásad volieb do AS PF UKF 
v Nitre vychádzali zo zásad volieb AS iných fakúlt. Ďalej členom AS PF UKF v Nitre 
ozrejmila, že uvedená otázka nie je jej návrh, ale má byť chápaná ako podnet do diskusie. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa vyjadrila, že ak by bol 
obmedzený kontinuálny počet pri tak malej fakulte ako je PF UKF v Nitre, malo by to dopad 
na zloženie senátu. Navrhla, aby otázka nebola zaradená do Zásad volieb AS PF UKF v Nitre. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za to, aby táto otázka nebola zaradená do Zásad volieb AS PF 
UKF v Nitre. 

Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

 
Čl. 3, bod 2 Zloženie senátu 

Následne predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. otvorila diskusiu 
k úprave Čl. 3 týkajúceho sa zloženia senátu. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – sa vyjadrila, že považuje Čl. 3, bod 2 o obmedzení počtu 
zástupcov najviac na dvoch za jedno pracovisko za nedemokratický. Podľa jej názoru by mal 
mať každý kandidát prihlásený do riadnych volieb rovnakú šancu dostať sa do akademického 
senátu bez ohľadu na príslušnosť k pracovisku, keďže môže dostať hlasy od členov celej 
akademickej obce, ktorí tým vyjadrujú podporu danému kandidátovi. Navrhla, aby bola 
formulácia vypustená zo zásad. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – podotkla, že každá fakulta má 
mať právo podieľať sa na chode univerzity. Zároveň poukázala na to, že aj Veľký senát má 
obmedzené zastúpenie na maximálne 2 členov z fakulty. Keďže sa na chode fakulty by sa 
malo podieľať čo najširšie spektrum katedier, aj malé katedry by mali mať možnosť podieľať 
sa na chode fakulty.  
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – dodala, že ide o konsenzus dvoch pohľadov.  
Ing. Rudolf Kaniansky – sa priklonil k návrhu PaedDr. Soni Grofčíkovej, PhD. 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – podotkla, že nejde len o rozvoj a zásluhy jednej katedry, 
ale senát by sa mal zamýšľať nad rozvojom celej fakulty. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – poznamenala, že akékoľvek obmedzenie je v tomto prípade 
bezpredmetné. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – uviedla, že ako jediná fakulta 
nemáme presne definované zloženie senátu. Ďalej dodala, že obmedzenie ponúka dostatok 
demokratického priestoru na voľbu pomerného zastúpenia členov senátu z jednotlivých 
katedier. Je to bod, ktorý by zabezpečil spravodlivé rozdelenie členov senátu. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – vyslovil, že v návrhoch sa 
bijú sa dva filozofické prístupy ako konštituovať senát. Dodal, že je dôležité prihliadať na to, 
aby senát bol dostatočne funkčný. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – poznamenala, že 
v predchádzajúcom návrhu už bol takto formulovaný návrh. Vysvetlila, že ide o snahu 
zabezpečiť čo najširšie zastúpenie senátu.  
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – uviedla, že v posledných voľbách sa ukázalo toto 
obmedzenie ako neplatné. Preto nevidí zmysel pravidla na základe výsledkov 
predchádzajúcich volieb. 
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – sa priklonila k návrhu voľby jedného člena, pričom 
ďalší by boli doplnení na základe najvyššieho počtu hlasov. 
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doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc – naopak súhlasil s návrhom voľby dvoch členov. Ďalej 
vyslovil obavy, aby sa pri zrušení obmedzenia členov z jednej katedry v senáte napokon 
neobjavila len jedna katedra. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – dodala, že obmedzenie nie je 
diskriminačné a má ho každý senát UKF v Nitre. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – upozornil na riziko zvolenia 
člena aj na základe 1 hlasu. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – poznamenala, že návrh je na 
jednej strane limitujúci, ale na druhej ponúka aj väčšiu slobodu. 
AS PF UKF v Nitre pôvodne hlasoval za nasledujúce znenie čl. 3, bod 2: 

2. Zamestnanecká časť akademického senátu fakulty má 10 členov. Každé pracovisko 
fakulty môže mať v senáte aspoň jedného, najviac však dvoch zástupcov. 

Za: 10 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 

 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – navrhla doplniť do bodu 2, Čl. 3 formuláciu, aby sa 
v senáte nachádzali maximálne dvaja administratívny zamestnanci. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – navrhol aby sa používalo 
pomenovanie pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. 
Ing. Róbert Kaniansky – sa vyjadril, že ide o výrazne diskriminujúce obmedzenie. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – navrhla prerozdeliť zastúpenie 
10 členov, z toho maximálne na dvoch nepedagogických zamestnancov. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – súhlasil s návrhom 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – sa taktiež priklonila k návrhu. 
AS PF UKF v Nitre napokon hlasoval za nasledujúce konečné znenie čl. 3, bod 2: 

2. Zamestnanecká časť akademického senátu fakulty má 10 členov, z toho maximálne 
dvoch nepedagogických zamestnancov. Každé pracovisko fakulty má najviac 
dvoch zástupcov. 

Za: 11 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 

 
Čl. 4, bod 2, 3 a 4 Voliči a kandidáti na členstvo v senáte 
Ďalej predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – ozrejmila členom senátu, 
že úprava v bode 2 sa týka len zámeny spojky. 
Ing. Róbert Kaniansky – nadviazal na Čl. 4. a položil otázku, či aj vedúci katedier spadajú do 
obmedzenia členstva v senáte. 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – vysvetlil, že vedúci katedier 
nepatria medzi členov vedenia univerzity. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – dodala, že je dôležité 
rozlišovať, kto patrí k vedeniu univerzity. Ďalej nadviazala na problematiku členstva 
študentov. Uviedla, že ak sa chce študent končiaceho ročníka i naďalej podieľať na práci v AS 
PF UKF v Nitre, môže si podať žiadosť o pozastavenie členstva. 
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – navrhla, aby bolo podanie žiadosti obmedzené presným 
dátumom. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa vyjadrila, že ak si študent 
podá žiadosť, môže pokračovať v činnosti v senáte. Ale ak tak neurobí, jeho činnosť v senáte 
bude ukončená. 
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doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. – dodal, že to platí aj pri študentoch magisterského štúdia, 
ktorí sú rozhodnutí pokračovať v doktorandskom štúdiu.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – navrhol doplniť formuláciu, 
aby tak študent vykonal ku dňu zápisu. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – poznamenala, že nie je potrebné presné dátumové 
obmedzenie. 
Bc. Lukáš Žiačik – dodal, že podobný princíp funguje aj v Študentskej rade VŠ, kde študent 
zašle doklad o pokračovaní v štúdiu.  
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – navrhol vytvoriť jednotný 
formulár. 
Následne predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. prešla k otázke, či 
obmedziť alebo neobmedziť „kedy“/ktorý študent môže byť volený do senátu. 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – poznamenala, že ide len o návrh, ktorý nemusí 
figurovať v zásadách.  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa vyjadrila, že ide 
o diskriminačné obmedzenie a práve preto by podnet nezapracovala do zásad. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 4, bod 2, 3 a 4: 

2. Za člena senátu môže byť volený každý člen akademickej obce fakulty okrem 
členov, ktorí pôsobia vo funkcii rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora 
alebo tajomníka fakulty.   

3. Mandát člena senátu predčasne zaniká dňom doručenia písomnej abdikácie člena 
senátu predsedovi senátu alebo členovi predsedníctva senátu, dňom jeho 
vymenovania do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora alebo 
tajomníka fakulty, dňom ukončenia pracovného pomeru s UKF, dňom ukončenia 
členstva v akademickej obci fakulty, u študentov dňom prerušenia alebo ukončenia 
štúdia na UKF, ak nepožiadal o pozastavenie členstva, a z dôvodov uvedených 
v Štatúte PF, odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce alebo 
smrťou člena.   

4. Ak nastane spor o skutočnosť spôsobujúcu zánik členstva v AS PF UKF 
u niektorého z jeho členov, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou AS 
PF UKF. 

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Čl. 5, bod 3 Vyhlásenie volieb do senátu 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – otvorila diskusiu k úprave bodu 
3, Čl. 5. 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – navrhla vo formulácii ponechať len webové sídlo 
univerzity, keďže sa správy doručujú aj rektorovi. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 5, bod 3: 

3. Oznámenie o konaní volieb do senátu je písomne zverejnené na oznamovacej 
tabuli fakulty a webovom sídle fakulty a osobitne sa doručí rektorovi univerzity, 
dekanovi, vedúcim katedier a vedúcim ďalších pracovísk fakulty.  

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Čl. 5, bod 4, písmeno d) Vyhlásenie volieb do senátu 
Ďalej predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – uviedla, že v bode 4 bol 
doplnený termín, do ktorého je možné navrhovať kandidátov. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 5, bod 4, písmeno d): 

4. Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať:   
d) spôsob navrhovania kandidátov a termín, do ktorého je možné ich navrhovať,   

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Čl. 6, bod 1 Konanie volieb 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – navrhla, aby sa voľby do AS PF UKF v Nitre konali 
samostatne pre zamestnancov a samostatne pre študentskú časť.  
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 6, bod 1: 

1. Voľby organizuje a zabezpečuje volebná komisia akademického senátu samostatne 
pre zamestnaneckú časť akademickej obce a samostatne pre študentskú časť 
akademickej obce. Počet členov volebnej komisie pre účely volieb stanovuje AS 
a schvaľuje aj jej členov. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na členstvo 
do senátu.   

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Čl. 6, bod 6, 7 a 9 Konanie volieb 
Ďalej prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. a PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – navrhli, aby 
voliči, ktorí zakrúžkovaním kandidátov odovzdali svoj hlas, zároveň označili číslom celkový 
počet nimi zvolených kandidátov. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – vysvetlila, že by malo ísť len 
o opatrenie, aby sa predišlo falšovaniu lístkov 
Dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – upozornil na fakt, že pri 
voľbách by mohol ktokoľvek zakrúžkovať a doplniť počet volených osôb. 
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. – navrhla prepojiť body 6 a 7.  
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – súhlasila s prepojením bodov a navrhla zahrnúť do bodu 
7 aj klauzulu o študentoch.  
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – nesúhlasila s takto uvedenou formuláciou. 
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. a Ing. Róbert Kaniansky – sa taktiež priklonili k názoru 
doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – sa vyjadrila, že ak 
z akademickej obce sa ozývajú hlasy o manipulácii s výsledkami volieb, mal by byť podaný 
návrh na prešetrenie. Taktiež poukázala na možnosť zvolenia kontrolného človeka, ktorý by 
dohliadal na sčítavanie volebných hlasov. 
Bc. Lukáš Žiačik – navrhol, aby boli do štatútu doplnení pozorovatelia. 
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – nadviazala na návrh Bc. Lukáša Žiačika a dodala, že 
doplnila by maximálne 3 pozorovateľov. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – prenechala ostatným členom 
senátu priestor na doplnenie. 
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. – uviedla, že bod 9 v Čl. 6 
obsahuje len formálnu úpravu. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 6, bod 6, 7 a 9: 
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6. Na volebnom lístku, ktorý obdrží každý člen príslušnej časti akademickej obce pri 
registrácii, sú predpísaným spôsobom v abecednom poradí s poradovým číslom 
uvedení všetci kandidáti. Súčasne je na volebnom lístku uvedené, aký maximálny 
počet z navrhnutých kandidátov môže volič vyznačiť a akým spôsobom. Volebný 
lístok upravený iným spôsobom je neplatný.  

7. Členovia študentskej časti akademickej obce sú povinní pri registrácii preukázať sa 
študentským preukazom. 

9. Do senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov s umiestnením 
v poradí podľa stanoveného počtu členov za príslušné pracoviská fakulty a stupne 
študijných programov podľa Čl. 3.  

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Čl. 8, bod 1 Záverečné ustanovenie 
Následne predsedníčka AS PF UKF Mgr. Alena Čierna, PhD. otvorila diskusiu k Čl. 8 
týkajúceho sa záverečných ustanovení. 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – uviedla, že pri vážnych problémoch by malo 
rozhodovať len predsedníctvo. 
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. – súhlasil s návrhom prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. 
AS PF UKF v Nitre hlasoval za nasledujúce znenie čl. 8, bod 1: 

1. V prípade riešenia situácie, ktorá nie je v týchto zásadách volieb upravená, alebo je 
nimi upravená vzhľadom na vzniknutú situáciu nedostatočne, postup určí 
predsedníctvo AS PF UKF, ktoré si k danej situácii vyžiada stanovisko volebnej 
komisie AS PF UKF. 

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 4/21102019 
Akademický senát PF UKF v Nitre dňa 21. októbra 2019 schvaľuje Zásady volieb do 
Akademického senátu PF UKF v Nitre. 

Za: 12 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Bod 7 – Záver, poďakovanie a ukončenie zasadnutia 
V závere zasadnutia dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 
a predsedníčka AS PF UKF Mgr. Alena Čierna, PhD. poďakovali všetkým prítomným členom 
AS PF UKF v Nitre a hosťom za účasť na zasadnutí. 
 
 
Nitra, 21. 10. 2019         
                      Mgr. Alena Čierna, PhD. 
             predsedníčka AS PF UKF v Nitre  
Zapísala: Mgr. Dominika Sondorová 
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Prílohy: 
1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PF UKF zo dňa 21. 10. 2019. 
2. Systemizácia funkčných a pracovných miest na PF UKF v Nitre od 01. 11. 2019 do 

31. 08. 2020. 
3. Úpravy dotácie na základe dodatku č. 6 k dotačnej zmluve na rok 2019 a rámcovej 

dohody o oficiálnej rozvojovej pomoci na 3. štvrťrok 2019. 
4. Zásad volieb do AS PF UKF v Nitre. 
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