
  Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre 

 zo dňa 16. 03. 2021 

 

V súlade s rozhodnutím rektorátu UKF v Nitre o špeciálnych opatreniach v súvislosti 

s pandémiou sa na univerzite obmedzuje organizovanie konferencií, seminárov, 

verejných spoločenských a pracovných stretnutí. Podpredsedníctvo AS FSVaZ v Nitre 

preto pozvalo členov AS na zasadnutie Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, ktorý 

sa uskutočnil na univerzitnej online platforme konferenčného systému Jitsi Meet. Počet 

prítomných členov AS FSVaZ: 12. Neprítomné členky AS FSVaZ za študentskú časť: 

Patrícia Šalagová a Viktória Zupková. 

 

 

Prítomní: prezenčná listina (príloha č.1) 

Program: 

1) Otvorenie, privítanie nových členov AS 

2) Predloženie návrhu rozpočtu FSVaZ na rok 2021 

3) Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

4) Rôzne 

5) Záver 

 

AD.:1. Otvorenie  

 

Dňa 16.3.2021 o 13,00 hod. bolo zahájené zasadanie AS FSVaZ UKF v Nitre. 

Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová, PhD. privítala dekana 

FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., tajomníčku FSVaZ Ing. 

Petru Kluvancovú a všetkých prítomných členov AS. Podpredsedníčka AS PhDr. Erika 

Krištofová, PhD. privítala taktiež prítomných nových členov AS FSVaZ. Za 

zamestnaneckú časť AS  PhDr. Zuzanu Spáčilovú, PhD. a za študentskú časť AS Rut 

Jarkovičovú, Petru Cakovú a Bc. Zuzanu Minárikovú. Podpredsedníčka AS PhDr. Erika 

Krištofová, PhD. navrhla ako zapisovateľku zasadnutia Mgr. Katarínu Baňasovú, PhD. 

a ako overovateľku PhDr. Katarínu Vankovú, PhD. Zároveň vyzvala členov AS hlasovať 

za doplnenie programu zasadania a navrhla nasledovnú zmenu: 

 

1) Otvorenie, privítanie nových členov AS 

2) Predloženie návrhu rozpočtu FSVaZ na rok 2021 

3) Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

4) Predloženie návrhu novely Zásad volieb do AS FSVaZ v Nitre 

5) Rôzne 

6) Záver 

 

ZA: 12                      PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

UZNESENIE č. 02/2021: 

AS FSVaZ UKF v Nitre  schvaľuje  navrhovaný program zasadania AS FSVaZ UKF 

v Nitre, taktiež schvaľuje Mgr. Katarínu Baňasovú, PhD. ako zapisovateľku a PhDr. 

Katarínu Vankovú, PhD. ako overovateľku zápisnice zo zasadania AS FSVaZ. 

 

AD.: 2.   Predloženie návrhu rozpočtu FSVaZ na rok 2021 

Podpredsedníčka AS FSVaZ PhDr. Erika Krištofová, PhD. zaslala v elektronickej forme 

členom AS navrhovaný rozpočet FSVaZ na rok 2021. Zároveň vyzvala dekana FSVaZ 



doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., aby objasnil skutočnosti ohľadom 

navrhovaného rozpočtu. Dekan doc. PhDr. Rastislava Rosinský, PhD. informoval 

o zníženom stave finančných prostriedkov na univerzite, čo je príčinou znižovania stavov 

zamestnancov na fakultách UKF v Nitre a rušenia niektorých prevádzok. Zmieneného sa 

týka napríklad aj rušenie vydávania stravy v jedálni v sídle FSVaZ. Dekan podotkol, že 

vydávaná strava však bude možná, a to prostredníctvom donášky stravy ako pre 

zamestnancov, tak i pre študentov.  

 

AD.: 3.   Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

Podpredsedníčka AS FSVaZ PhDr. Erika Krištofová, PhD. vyzvala ekonomickú komisiu  

o vyjadrenie k navrhovanému rozpočtu. PhDr. Alica Slamková, PhD. predsedníčka 

ekonomickej komisie sa vyjadrila, že naplánovanie rozpočtu bolo prekonzultované s Ing. 

Kluvancovou a ekonomická komisia ho odporúčať prijať. Podpredsedníčka AS FSVaZ 

PhDr. Erika Krištofová, PhD. vyzvala členov AS FSVaZ hlasovať o schválení návrhu 

rozpočtu FSVaZ na rok 2021. 

 

UZNESENIE č. 03/2021: 

 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpočtu FSVaZ na rok 2021. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 12 . 

 

Hlasovanie:  ZA:12                              PROTI: 0                         ZDRŽAL SA: 0 

 

Podpredsedníčka AS FSVaZ PhDr. Erika Krištofová, PhD. poďakovala dekanovi doc. 

PhDr. Rastislavovi Rosinskému, PhD. za účasť na zasadnutí a otvorila nasledujúci bod 

rokovania. 

 

AD.: 4.   Predloženie návrhu novely Zásad volieb do AS FSVaZ v Nitre 

 

O predložení návrhu novely Zásad volieb do AS FSVaZ v Nitre rokovalo 

podpredsedníctvo AS FSVaZ s predsedníčkou volebnej komisie Mgr. Janou 

Uhlárikovou, PhD. a predsedníčkou legislatívnej komisie PhDr. Katarínou 

Vankovou, PhD. Zmena sa týka možnosti konania volieb do AS FSVaZ v Nitre za 

mimoriadnych okolností. Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika 

Krištofová, PhD. vyzvala členov AS FSVaZ k diskusii o tejto veci.  

 

Návrh bližšie objasnila predsedníčka legislatívnej komisie PhDr. Katarína 

Vanková, PhD. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav v krajine a dištančné 

vzdelávanie, ktoré trvá už rok, je náročné realizovať doplňujúce voľby do AS. Platné 

Zásady volieb do AS FSVaZ neupravujú stav, kedy z vonkajších objektívnych dôvodov 

nie je možné realizovať voľby klasickou formou. Tým môže dochádzať k ohrozeniu 

fungovania AS a tým i celej fakulty. 

 

Aby sme predišli takejto situácii Legislatívna komisia v súčinnosti s Personálno-právnym 

oddelením UKF, konkrétne s Mgr. Žanetou Mikušovou pripravili upravenú verziu Zásad 

volieb do AS FSVaZ, tak aby boli v súlade so štatútom a vysokoškolským zákonom. 

Zmeny sa týkajú úpravy čl. 6 s doplnením čl. 6a, ktoré umožnia v mimoriadnej situácii 

(napr. núdzový stav) uskutočniť voľby i použitím online systémov. 

 

 



Čl. 6a 

Konanie volieb za mimoriadnych okolností 

 

1. Voľby do AS FSVaZ za mimoriadnych okolností (napr. vojnový stav, výnimočný 

stav, núdzový stav, epidémia, živelná pohroma a iné situácie spôsobené vyššou 

mocou), ktoré neumožňujú konanie volieb v súlade s Čl. 6 týchto zásad, sa môžu 

uskutočniť prostredníctvom použitia on-line informačných systémov. 
2. Použitý on-line informačný systém musí zabezpečovať anonymné hlasovanie 

členov Akademickej obce FSVaZ. 

3. Voľby do AS FSVaZ môže počas mimoriadnych okolností v súlade s ods. 1 tohto 

článku vyhlásiť predseda AS alebo člen AS FSVaZ. Počet členov volebnej 

komisie môže byť rozšírený bez predchádzajúceho schválenia v AS FSVaZ 

rozhodnutím predsedu AS alebo člena AS FSVaZ povereného touto funkciou. 

4. Oznámenie o konaní volieb prostredníctvom použitia on-line informačných 

systémov musí mať všetky náležitosti uvedené v Čl. 5 ods. 2,3 a 4 týchto zásad. 

V oznámení je zvlášť uvedený spôsob podávania návrhov na kandidátov 

a udávania súhlasu kandidátov s kandidatúrou, ako i všetky potrebné informácie 

o postupe pri hlasovaní. 

5. Ostatné ustanovenia týchto zásad volieb do AS FSVaZ, sa na voľby konané 

prostredníctvom použitia on-line informačných systémov použijú primerane. 

 

 

V tejto novej verzii  boli Zásady volieb AS FSVaZ elektronicky zaslané prostredníctvom 

bývalého predsedu doc. PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. vedeniu fakulty, vedeniu 

jednotlivých pracovísk FSVaZ UKF v Nitre, všetkým členom AS FSVaZ  dňa 12.10.2020 

s  termínom na pripomienkovanie do 21.10.2020.  Pripomienky alebo návrhy 

nezaznamenala ani predsedníčka legislatívnej komisie PhDr. Katarína Vanková, PhD., 

a ani predseda AS doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., a žiadne pripomienky, komentáre 

alebo otázky neboli zaznamenané ani v DOC-e (sekcia AS FSVaZ), kde do dnešného dňa 

je materiál k dispozícii. Uviedla PhDr. Katarína Vanková, PhD. predsedníčka 

legislatívnej komisie AS FSVaZ. 

 

Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová, PhD. vzápätí predstavila 

túto zmenu členom AS FSVaZ. V Zásadách sa doplňuje čl.6a - Konanie volieb  za 

mimoriadnych okolností. Celé znenie bude opakovane zaslané elektronicky všetkým 

členom AS FSVaZ, ako aj dekanovi, prodekanom a vedúcim katedier a ústavov s výzvou 

na pripomienkovanie do 31.3.2021. Následne bude zasadať AS FSVaZ  v prvej polovici 

apríla 2021.  

 

Predsedníčka volebnej komisie Mgr. Jana Uhláriková, PhD. objasnila, že tajné hlasovanie 

bude prebiehať prostredníctvom systému DOC, v ktorom navrhla vylúčiť členov AS 

FSVaZ, ktorým už skončil mandát a pridať aktuálnych členov AS FSVaZ. 

Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová, PhD. podotkla, že takýto 

typ volieb dovoľuje uskutočniť novela vysokoškolského zákona z marca 2020. Je však 

potrebné dodržať pravidlá tajného konferenčného hlasovania .  

 

AD.: 5.  Rôzne 

 

Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová, PhD. informovala členstvo 

AS FSVaZ o zmene v stravovaní zamestnancov a študentov, a tiež rušení stravných 

kariet. Druhým bodom bolo upovedomenie členov AS FSVaZ o príprave novely Zákona 



o vysokých školách, ktorého návrh sa nestretol so súhlasným stanoviskom Slovenskej 

rektorskej konferencie a tiež Rady vysokých škôl, ktoré považujú návrh novely za 

nedostatočný. Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová vyzvala 

členov AS FSVaZ k diskusii. Bc. Zuzana Mináriková kládla otázky ohľadom 

elektronickej  komunikácie s AS FSVaZ. Podpredsedníčka AS FSVaZ v Nitre 

PhDr. Erika Krištofová, PhD. navrhla komunikovať pružne elektronickým spôsobom, 

zdôraznila tiež o nutnosti podpísania, naskenovania a zaslania hlasovacieho lístka 

v prípade hlasovania spôsobom per-rollam. Podpredsedníčka AS PhDr. Erika Krištofová, 

PhD. vyzvala tiež členov AS FSVaZ o zasielanie návrhov na voľbu predsedu AS FSVaZ. 

Návrhy môžu členovia AS FSVaZ zasielať predsedníčke volebnej komisie Mgr. Jane 

Uhlárikovej, PhD.  

 

 

AD.: 5.  Záver 

 

Keďže nikto z prítomných nemal doplňujúce pripomienky a otázky, podpredsedníčka AS 

FSVaZ v Nitre PhDr. Erika Krištofová, PhD. poďakovala všetkým prítomným za 

efektívny priebeh rokovania a zasadanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 16.03.2021 

 

Podpredsedníčka AS FSVaZ:  PhDr. Erika Krištofová, PhD. 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Baňasová, PhD.             

Overila: PhDr. Katarína Vanková, PhD. 


