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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, 

konaného dňa  14.11.2006 
 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program: 
1.) Kontrola uznesení 
2.) Informácia Prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc. zo zasadnutia Rady vysokých škôl  
3.) Schvaľovanie návrhov na predĺženie pracovnej zmluvy u pracovníkov, ktorí dovŕšili vek 

na 65 rokov 
4.) Návrhy a pripomienky k Štatútu FSVaZ UKF v Nitre 
5.) Rôzne  - pozvaní hostia PhDr. Blandína Šramová, PhD., PhDr. Pavol Sika 

 
 Predseda AS FSVaZ  JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. otvoril zasadnutie AS, privítal 
prítomných  členov a oboznámil ich s programom rokovania senátu 
 
 
Bod 1 Kontrola uznesení 
 

Predseda AS FSVaZ JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. skonštatoval, uznesenie bolo 
splnené. Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD. informoval, že vzhľadom k nedostatku 
finančných prostriedkov sa bude táto otázka riešiť v budúcom roku. 
 
 
Bod 2 Informácia Prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc. zo zasadnutia Rady vysokých škôl  
 
 Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., ako členka Rady vysokých škôl informovala členov 
AS o zasadnutí Rady vysokých škôl zo dňa 5.10.2006.  Na zasadnutí bola prerokovávaná 
novela vysokoškolského zákona, Etický kódex zamestnancov vysokých škôl, plagiátorstvo na 
VŠ a dotácie na VŠ. K bodu dotácií uviedla, že výkon vo vede na fakultách a vysokých 
školách je dotovaný 20% v metodike rozpisu financií z rozpočtu. V zameraní výskumu sa 
bude zdôrazňovať aplikovaný výskum, čo je v súlade s prioritami smerovania vysokých škôl. 
Súčasťou rozpisu dotácií bude aj pomer počtu denných a externých študentov.  V diskusii 
o novele vysokoškolského zákona nový minister školstva, Ján Mikolaj, predstavil vybrané 
priority, ktoré budú v novele obsiahnuté: 
1) pomer slobody bádania vs prínos výsledkov bádania pre prax, 
2) zrovnoprávnenie podmienok akreditácie pre všetky druhy vysokých škôl na Slovensku – 
verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy; 
3) skvalitnenie práce a zmeny v pôsobnosti Akreditačnej komisie; 
4) organizácia vedy, fungovanie nových vedeckých agentúr ; 
5) metodika financovania VŠ   
    - pripravuje sa register študijných programov a ich garantov, aj vzhľadom na nepomer 
existujúcich študijných programov vo vzťahu k počtu profesorov 
    - denná forma štúdia bude bezplatná, všetky ostatné formy štúdia budú spoplatnené  
6) zjednotenie informačných systémov na vysokých školách; 
7) skvalitnenie vysokých škôl  posilnením statusu profesorov. 
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 Z príspevku Prof. Báleša, prezidenta Rektorskej konferencie, Prof. Sollárová uviedla 
nasledovné informácie: 

- Uvažuje sa o zavedení „regulatívu“, ktorý určí limity pomeru počtov denných 
a externých študentov, s možnosťou postihu pre školy presahujúce dohodnutý limit; 

- do 2 rokoch prejdú všetky vysoké školy komplexnou akreditáciou, ktorá povedie ku 
kategorizácii univerzít.      

 
 
Bod 3 Schvaľovanie návrhov na predĺženie pracovnej zmluvy u pracovníkov, ktorí 
dovŕšili vek na 65 rokov 
 
 Predseda senátu predložil na rokovanie senátu žiadosti o schválenie pracovného 
pomeru pedagógov, ktorí dovŕšili dôchodcovský vek: 
Doc. PhDr. Ivan J. Szabó, CSc. - pedagogický pracovník na Katedre pedagogickej 
psychológie 
Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. - pedagogický pracovník na Katedre psychologických vied 
Doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc. - pedagogický pracovník na Katedre pedagogickej 
psychológie 
Doc. RNDr. Darina Marcinková, CSc. – pedagogický pracovník na Katedre sociálnej práce 
a sociálnych vied 
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. -  vedecký pracovník na Ústave aplikovanej psychológie  
 
 Výsledky tajného hlasovania: 
  
Doc. PhDr. Ivan J. Szabó, CSc. 
Za: 10  Proti: 3 Neplatný hlas: 0 
 
Uznesenie č. 14/11/06-1 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje uzatvorenie pracovného 
pomeru s Doc. PhDr. Ivanom J. Szabó, CSc. na Katedre pedagogickej psychológie FSVaZ 
UKF v Nitre. 
 
 
Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. 
Za: 9  Proti: 3 Neplatný hlas: 1 
 
Uznesenie č. 14/11/06-2 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje uzatvorenie pracovného 
pomeru s Prof. PhDr. Ivanom Štúrom, CSc. na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF 
v Nitre. 
 
 
Doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc. 
Za: 9  Proti: 4 Neplatný hlas: 0 
 
Uznesenie č. 14/11/06-3 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje uzatvorenie pracovného 
pomeru s Doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc. na Katedre pedagogickej psychológie FSVaZ 
UKF v Nitre. 
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Doc. RNDr. Darina Marcniková, CSc. 
Za: 7  Proti: 6 Neplatný hlas: 0 
 
Uznesenie č. 14/11/06-4 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre neschvaľuje uzatvorenie pracovného pomeru s Doc. 
RNDr. Darinou Marcinkovou, CSc. na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF 
v Nitre. 
 
 
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 
Za: 10  Proti: 2 Neplatný hlas: 1 
 
Uznesenie č. 14/11/06-5 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov súhlasí s uzatvorením pracovného 
pomeru s Prof. PhDr. Imrichom Ruiselom, DrSc. na Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ 
UKF v Nitre. 
 
 
Bod 4 Návrhy a pripomienky k Štatútu FSVaZ UKF v Nitre 
 
 Na základe listu rektora UKF Prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., zo dňa 19.7.2006, 
v ktorom odporúča AS FSVaZ UKF odstrániť nedostatky vo vnútorných predpisoch fakulty, 
akademický senát prerokoval Štatút FSVaZ UKF. Na základe vyjadrenia JUDr. Kataríny 
Burdovej, vedúcej personálno-právneho oddelenia UKF, je Štatút v súlade so zákonom, je 
potrebné prerokovať nezrovnalosti v počtoch členov. Na tento bod rokovania bol pozvaný aj 
dekan FSVaZ Prof. Ondrejkovič, ktorý sa na rokovaní tohto bodu nezúčastnil. Po diskusii 
senát navrhuje nasledovné zmeny: 
Čl. 6, bod 11 
Pôvodné znenie  
„Predseda AS FSVaZ môže byť odvolaný z funkcie na návrh minimálne jednej tretiny (1/3) 
všetkých členov AS FSVaZ, t. j. šiestich (6) členov senátu, pričom v návrhu na odvolanie je 
potrebné uviesť dôvod odvolania. Na odvolanie predsedu AS FSVaZ z funkcie sa vyžaduje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS FSVaZ, t. j. deviatich (9) členov senátu. 
Rozhodnutie sa uskutoční tajným hlasovaním.“ 
Nové znenie   
„Predseda AS FSVaZ môže byť odvolaný z funkcie na návrh minimálne jednej tretiny (1/3) 
všetkých členov AS FSVaZ, t. j. piatich (5) členov senátu, pričom v návrhu na odvolanie je 
potrebné uviesť dôvod odvolania. Na odvolanie predsedu AS FSVaZ z funkcie sa vyžaduje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS FSVaZ, t. j. ôsmich  (8) členov senátu. 
Rozhodnutie sa uskutoční tajným hlasovaním.“ 
 
Čl. 13, bod 4, písm. b-e) 
Pôvodné znenie  
b) ak niektorý kandidát získa v prvom kole nadpolovičný počet hlasov členov senátu (9), je 

zvolený 
c) ak žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičný počet hlasov (9), do druhého 

kola postupujú tí kandidáti (kandidát), ktorí (ktorý) v prvom kole získali (získal) najvyšší 
počet hlasov a tiež tí kandidáti (kandidát), ktorí v prvom kole získali (získal) druhý 
najvyšší počet hlasov. Ak v druhom kole získal niektorý  kandidát nadpolovičný počet 
hlasov členov senátu (9), je zvolený 
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d) ak žiadny z kandidátov nezíska v druhom (treťom, štvrtom) kole nadpolovičný počet 
hlasov (9), do tretieho (štvrtého, piateho) kola postupujú (postupuje) kandidáti (kandidát), 
ktorí v druhom (treťom, štvrtom) kole získali (získal) najvyšší počet hlasov. Kandidát, 
ktorý v treťom (štvrtom, piatom) kole získa nadpolovičný počet hlasov (9) členov senátu, 
je zvolený 

e) voľby sa končia kolom, v ktorom kandiduje iba jeden kandidát. Ak v poslednom kole 
žiadny kandidát nezíska nadpolovičný počet hlasov členov senátu (9), voľby sa opakujú s 
novými kandidátmi a postupuje sa znova od odseku 1). 

Nové znenie  
b) ak niektorý kandidát získa v prvom kole nadpolovičný počet hlasov členov senátu (8), je    

zvolený 
c) ak žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičný počet hlasov (8), do druhého 

kola postupujú tí kandidáti (kandidát), ktorí (ktorý) v prvom kole získali (získal) najvyšší  
počet hlasov a tiež tí kandidáti (kandidát), ktorí v prvom kole získali (získal) druhý  
najvyšší počet hlasov. Ak v druhom kole získal niektorý  kandidát nadpolovičný počet 
hlasov členov senátu (8), je zvolený 

d) ak žiadny z kandidátov nezíska v druhom (treťom, štvrtom) kole nadpolovičný počet 
hlasov (8), do tretieho (štvrtého, piateho) kola postupujú (postupuje) kandidáti    
(kandidát), ktorí v druhom (treťom, štvrtom) kole získali (získal) najvyšší počet   hlasov. 
Kandidát, ktorý v treťom (štvrtom, piatom) kole získa nadpolovičný počet  hlasov  (8) 
členov senátu, je zvolený 

e)  voľby sa končia kolom, v ktorom kandiduje iba jeden kandidát. Ak v poslednom kole 
žiadny kandidát nezíska nadpolovičný počet hlasov členov senátu (8), voľby sa     opakujú 
s novými kandidátmi a postupuje sa znova od odseku 1). 

 
Čl. 15, bod 2, písm. c) 
Pôvodné znenie  
c) ak o to požiada najmenej jedna tretina členov AS FSVaZ, t. j. šesť (6) členov, s písomným 

zdôvodnením svojej žiadosti. 
Nové znenie 
c) ak o to požiada najmenej jedna tretina členov AS FSVaZ, t. j. päť (5) členov, s písomným 

zdôvodnením svojej žiadosti. 
 
Čl. 15, bod 6 
Pôvodné znenie 
„Na schválenie návrhu na odvolanie dekana podľa čl.15 ods. 2 pís. c) a ods. 3 podľa  tohto 
štatútu  je potrebný súhlas 3/5-ovej väčšiny hlasov  všetkých členov AS FSVaZ, t. j. desať 
(10) hlasov.“ 
Nové znenie 
„Na schválenie návrhu na odvolanie dekana podľa čl.15 ods. 2 pís. c) a ods. 3 podľa  tohto 
štatútu  je potrebný súhlas 3/5-ovej väčšiny hlasov  všetkých členov AS FSVaZ, t. j. deväť (9) 
hlasov.“ 
 
Čl. 42, bod 1 
Pôvodné znenie 
„Štatút FSVaZ bol schválený AS FSVaZ dňa  08.06.2004  a AS UKF dňa  ............“ 
Nové znenie 
„Štatút FSVaZ bol schválený AS FSVaZ dňa  28.11.2006  a AS UKF dňa  ............“ 
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Uznesenie č. 14/11/06-6 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre zaväzuje Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD., 
dekana FSVaZ UKF v Nitre predložiť AS FSVaZ UKF na schválenie nový Štatút FSVaZ 
UKF v Nitre s pripomienkami. 
Termín: 28.11.2006 
Zodp.: Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD. 
 
 
Bod 5  Rôzne  - pozvaní hostia PhDr. Blandína Šramová, PhD., PhDr. Pavol Sika 
 
 PhDr. Blandína Šramová sa vzhľadom na služobný pobyt v zahraničí ospravedlnila za 
neúčasť na zasadnutí AS. K tomuto bodu sa prihlásil PhDr. Pavol Sika, ktorý sa ako člen 
predsedníctva AS UKF v Nitre zúčastnil na rokovaní predsedníctva AS UKF s prizvanými 
zástupcami AS FSVaZ, Dr. Galbavým a Mgr. Romanovou ako predsedkyňou volebnej 
komisie. Tlmočil úlohu, ktorou na základe návrhu AS UKF poverilo predsedníctvo AS UKF 
vyzvať AS FSVaZ riešiť a dať dekanovi FSVaZ návrh na riešenie nezákonného postupu Dr. 
Šramovej; menovaná napriek odborne odobrenej informácii (Dr. Burdová) o členoch 
akademickej obce, na ktorých sa vzťahuje právo voliť, v rozpore s výkladom 
a vysokoškolským zákonom dopísala do zoznamu voličov dvoch pracovníkov svojej katedry 
zamestnaných na čiastkový úväzok, podpísala ich  a hlasovala v ich mene. Týmto zásahom  sa 
doplňujúce voľby do AS FSVaZ dňa 27.9.2006 stali neplatnými.   

Po diskusii s Dr. Sikom senát znovu pozve Dr. Šranovú na svoje zasadnutie, ktoré sa 
bude konať dňa 28.11. 2006. 
 

PhDr. Pavol Sika, odborný asistent Ústavu romologických štúdií FSVaZ UKF, listom 
požiadal o vysvetlenie dôvodov, prečo bol uvedený v zápisnici zo zasadnutia senátu zo dňa 
12. júla 2006  a v akej súvislosti ho dekan vykreslil ako „nekvalifikovaného a nemorálneho 
človeka“, za čo požadoval ospravedlnenie. V tejto veci bol na zasadnutie senátu pozvaný 
dekan FSVaZ Prof. Ondrejkovič a Dr. Sika.  Dr. Sika uviedol dôvody, pre ktoré sa obrátil na 
AS UKF v Nitre (4.7.2006) a následne uviedol udalosti, ktoré sa odohrali po jeho vystúpení 
na senáte UKF. V súvislosti s textom zápisnice AS FSVaZ zo dňa 12.7.2006 požadoval 
dekanovo ospravedlnenie.  

Dekan uviedol, že ide o dezinformáciu a dezinterpretáciu, a poprel, že použil výraz 
nemorálny. Členovia senátu, potvrdili znenia uvedené v zápisnici. Diskusia prebiehala 
v duchu vysvetľovania zo strany dekana, bez explicitného ospravedlnenia a záveru. 
 

AS poveril Dr. Pružinca aktualizovaním informácií o činnosti AS FSVaZ senátu na 
web stránke fakulty. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Majerová 
 
          
                 JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 
                   predseda AS FSVaZ UKF 


