
Zápisnica zo zasadania Akademického senátu FSVaZ UKF Nitra 

konaného dňa 11.2.2020 o 13,00 hod. v zasadačke  FSVaZ UKF Nitra, 

Kraskova 1, 94974 Nitra 

 

Program: 

1)    Otvorenie 

2) Schválenie Zásad volieb do Akademického senátu FSVaZ 

3)    Schválenie Harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického 

senátu FSVaZ 

4)    Schválenie členov rozšírenej časti volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 

študentskej časti Akademického senátu FSVaZ UKF 

5)    Rozličné  

6)    Záver 

 

AD.:1. Otvorenie  

Dňa 11.2.2020 o 13,00 hod. bolo otvorené zasadanie AS FSVaZ UKF v Nitre. 

Podpredseda AS doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. privítal členov AS FSVaZ, vedúcu 

katedry Ošetrovateľstva PhDr. Andreu Solgajovú, PhD. a dekana FSVaZ UKF v Nitre 

doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. 

UZNESENIE č. 1/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje zapisovateľku Mgr. Katarínu Baňasovú, PhD.  

a overovateľku PhDr. Katarínu Vankovú, PhD. 

 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 10                              PROTI: 0                         ZDRŽALI SA: 0 

 

Podpredsedníčka AS FSVaZ PhDr. Erika Krištofová, PhD.  iniciovala návrh na 

doplnenie programu zasadania a navrhuje pridať bod Diskusia k schváleniu nových 

Zásad volieb. Predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. zároveň podotýka, že 

rokovanie k bodom 4 a5 je viazané na výsledok rokovania k bodu 3 doplneného 

programu. Zároveň predseda AS FSVaZ vyzýva členov k hlasovaniu o predloženom 

návrhu. 

 

UZNESENIE č. 2/2020: 

 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje doplnený program rokovania AS FSVaZ v Nitre 

k dňu 11.2.2020: 

1)    Otvorenie 

2) Diskusia k schváleniu nových Zásad volieb 

3)    Schválenie Zásad volieb do Akademického senátu FSVaZ 
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4)    Schválenie Harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického 

senátu FSVaZ 

5)    Schválenie členov rozšírenej časti volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 

študentskej časti Akademického senátu FSVaZ UKF 

6)    Rozličné 

7)    Záver 

 

AD.:2. Diskusia k schváleniu nových Zásad volieb 

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre otvára diskusiu k  bodu 2 a vyzýva členov AS FSVaZ 

k rokovaniu. Predsedníčka Legislatívnej komisie AS FSVaZ PhDr. Katarína Vanková, 

PhD. objasňuje potreby vzniku nových Zásad volieb a následne aj proces, ktorý 

smeroval k vytvoreniu nového dokumentu. 

 

Na základe pripomienok študentky doktorandského štúdia a predsedníčky Študentského 

parlamentu Mgr. Viktórie Kyselovej, ktorá upozornila na určité obmedzenia študentov 

pri študentských voľbách – byť volený (prvý ročník a končiace ročníky), čo bolo 

správne, sa členovia AS dohodli na otvorení Zásad volieb a zapracovaní aj iných 

pripomienok, ktoré by boli spravodlivejšie a tolerantnejšie pre katedry/ústavy s malým 

počtom zamestnancov a študentov. Členovia AS podávali pripomienky, ktoré 

zapracovával kolektív, ktorý pozostával z  Legislatívnej komisie AS, predsedníčky 

Volebnej komisie AS, predsedu doc. PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. a podpredsedníčky 

AS PhDr. Eriky Krištofovej, PhD. Tieto pripomienky boli zohľadnené v nových 

Zásadách volieb. Vytvorené nové Zásady volieb boli prekonzultované  s  Personálno - 

právnym oddelením UKF v zastúpení JUDr. Kataríny Burdovej. Tvorba dokumentu 

spočívala v kontinuálnej vzájomnej spolupráci členov AS už od novembra 2019, tiež 

podliehala prísnej legislatívnej  kontrole konečného znenia dokumentu. AS FSVaZ sa 

tak chcel uistiť o správnosti sformulovaných zásad, aby bola zabezpečená legislatívna 

nespochybniteľnosť navrhovaných ustanovení v súlade s aktuálnou legislatívou na 

úrovni fakulty FSVaZ, univerzity UKF v Nitre a v súlade so Zákonom o vysokých 

školách. 

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. poďakoval všetkým 

zainteresovaným za snahu vytvoriť nové Zásady volieb, a zároveň predniesol oficiálne 

pripomienky od doc. PhDr. Marty Popelkovej z Katedry pschologických vied, PhD. 

,a tiež doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD.  z Katedry sociálnej práce. 

 Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. adresovala AS FSVaZ list, kde sa vyjadrila 

o neadekvátnosti materiálu po viacerých stránkach. Podľa nej návrh volebného poriadku 

neodráža proporcionálne počet zamestnancov jednotlivých pracovísk. Doc. PhDr. Marta 

Popelková, PhD. tiež nesúhlasí s kombináciou pomerového a väčšinového systému. 

Dokumentu vytýka okrem iného aj nejasné formulácie. 

 Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. v spolupráci s Mgr. Milošom Candrákom, PhD. 

poznámkovali Článok 3, odsek 2 a 3, a teda počet zastúpenia členov zamestnaneckej 

časti AS s ohľadom na jednotlivé pracoviská a nenavyšovanie počtu členov študentskej 
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časti AS pri prípadnom zvýšení počtu študijných programov (túto skutočnosť však 

upravuje Štatút FSVaZ, ktorý je dokumentu o zásadách nadradený). Poznámky sa týkali 

tiež Článku 4, odseku 4, a teda počtu funkčných období, ktoré nie sú v dokumente 

explicitne zadefinované (túto skutočnosť však tiež upravuje Štatút FSVaZ, ktorý je 

dokumentu o zásadách nadradený). A tiež Článku 7, odseku 1, ktorý pojednáva 

o doplňujúcich voľbách. 

 

Dekan FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. sa vyjadril , že podľa 

jeho názoru je v poriadku pomerový aj väčšinový volebný systém, a každý z nich má 

svoje výhody aj nevýhody a oba systémy dobre fungujú. 

Ďalšie pripomienky k dokumentu predniesla podpredsedníčka AS FSVaZ UKF v Nitre 

PhDr. Erika Krištofová, PhD., ktorá sa vyjadrila, že členovia AS by mali reprezentovať  

i svoje pracoviská. Predniesla pripomienky k Čl. 3, odseku 2 a 3 , ktorý pojednáva práve 

o pomerovej voľbe členov AS FSVaZ, a teda by boli tak vyberaní členovia AS za každé 

pracovisko resp. študijný program zvlášť aj s minimálnym hlasom. Vyjadrila sa tiež k 

Článku 4, bodu 5, v rámci ktorého sa diskutovalo o spôsobe doplnenia náhradníka. 

PhDr. Ľuboslava Pavelová PhD. spolu s podpredsedníčkou AS FSVaZ UKF v Nitre 

PhDr. Erikou Krištofovou, PhD. upozornili na fakt, že na zasadanie AS môže prísť 

ktokoľvek aj z pracovísk, ktoré by v AS FSVaZ nemali zastúpenie. 

AD.:3. Schválenie Zásad volieb do Akademického senátu FSVaZ  

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre Doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. sa vyjadril, že vidí 

potenciál v myšlienke, akú senát pôvodne navrhol. Avšak akceptuje názory proti 

navrhovaným Zásadám volieb zo strany Akademickej obce, najmä zo strany Katedry 

psychologických vied a Katedry ošetrovateľstva. Zásadný bod, ktorý sa zdá konfliktnou 

a opakujúcou sa témou v kritike členov AO pomenoval ako rozdielne názory na 

väčšinový a pomerový volebný systém. Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. 

Ľubor Pilárik, PhD. poďakoval členom AS za vyčerpávajúcu diskusiu k dokumentu, 

zároveň vyzval členov k hlasovaniu o predloženom návrhu Zásad volieb: 

 

UZNESENIE č. 3/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre neschvaľuje navrhované nové Zásady volieb. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 0                              PROTI: 3                         ZDRŽALI SA: 7 

AD.:4. Schválenie Harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti 

Akademického senátu FSVaZ 

AD.:5 Schválenie členov rozšírenej časti volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 

študentskej časti Akademického senátu FSVaZ UKF 

Ako predseda AS FSVaZ UKF v Nitre Doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. podotkol pri 

schvaľovaní nového programu, body 4 a 5 sú viazané na UZNESENIE č.3/2020, a teda 
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podliehajú Zásadám volieb, ktoré neboli členmi AS schválené, preto rokovanie k týmto 

bodom navrhuje odročiť a vyzýva členov AS FSVaZ o ich vypustení z rokovacieho 

programu: 

 

UZNESENIE č. 4/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje zrušenie bodov 4 a 5 rokovacieho harmonogramu. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 10                              PROTI: 0                         ZDRŽALI SA: 0 

AD.:6 Rozličné 

Predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. navrhol prerokovať konkrétne 

zmeny v dokumente o Zásadách volieb. Na základe spomínaných návrhov v diskusii 

o dokumente predseda AS FSVaZ navrhuje úpravu Článku 3, odseku 2.  

 

UZNESENIE č. 5/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje úpravu Článku 3, odseku 2. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 10                              PROTI: 0                         ZDRŽALI SA: 0 

 

Na základe spomínaných návrhov v diskusii o dokumente Zásady volieb doc. PhDr. 

Ľubor Pilárik, PhD. navrhuje úpravu Článku 3, odseku 3.   

 

UZNESENIE č. 6/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje úpravu Článku 3, odseku 3. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 10                              PROTI: 0                         ZDRŽALI SA: 0 

 

Okrem toho navrhuje predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. úpravu 

znenia sporných bodov, a to:  Článku 4, odseku 5; Článku 6, odseku 6, 7 a 9 a Článku 7, 

odsek 2.  

 

Na základe spomínaných návrhov v diskusii o dokumente Zásady volieb doc. PhDr. 

Ľubor Pilárik, PhD. navrhuje hlasovať za väčšinový systém volieb, ktorý bude novými 

zásadami volieb ustanovený:  

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 7/2020: 

AS FSVaZ UKF v Nitre schvaľuje väčšinový volebný systém, ktorý bude ustanovený 

v rámci nových Zásad volieb. 

Pri hlasovaní bol prítomný počet členov AS FSVaZ: 10  

Hlasovanie:  ZA: 10                              PROTI: 0                         ZDRŽALI SA: 0 

Predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. poveruje Legislatívnu komisiu AS 

FSVaZ o zapracovaní zmienených požiadaviek do Zásad volieb AS FSVaZ. 

 

Predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. vyzýva členov AS k ďalším 

námetom a pripomienkam k tomuto bodu rokovania.  Členovia AS FSVaZ sa zhodli na 

myšlienke, že doplňujúce voľby do AS by sa mali uskutočniť do 18.4.2020, a teda do 

konečného termínu letného semestra pre končiace ročníky. 

 

Predseda AS FSVaZ doc. PhDr. Ľubor Pilárik poďakoval členke AS FSVaZ Mgr. 

Gabriele Šebokovej, PhD., ktorej členstvo v rámci AS FSVaZ bude ukončené, za 

prínosnú prácu v rámci AS FSVaZ. 

 

Posledným bodom rokovania bolo zdôraznenie témy prepojenia Rady študentov so 

zasadaniami AS FSVaZ a bližšia spolupráca so zmienenou inštitúciou. 

 

AD.:7. Záver 

Predseda AS doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. poďakoval členom AS FSVaZ za efektívny 

priebeh rokovania, predpokladaný termín nasledujúceho zasadania stanovil na marec 

2020 a zasadanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 11.2.2020 

Predseda AS: doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. 

Zapísala: Mgr. Katarína Baňasová, PhD.             

Overila: PhDr. Katarína Vanková, PhD. 

 


