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

konaného dňa  18.2. 2008  
 

 

Prítomní:  viď podľa prezenčnej listiny 

   

Program zasadnutia: 

1.) Kontrola uznesení 

2.) Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2008/2009 

3.) Schvaľovanie štátnicových komisií pre akademický rok 2007/2008 

4.) Zmeny v študijných programoch 

5.) Organizačná štruktúra FSVaZ UKF – systematizácia miest 

6.) Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FSVaZ UKF 

7.) Výročná správa o činnosti FSVaZ UKF 

8.) Rôzne  

 

 

Bod 1 Kontrola uznesení 

 Na úvod zasadnutia AS predseda Dr. Galbavý urobil kontrolu plnenia uznesení 

s konštatovaním, že zo zasadnutia AS  dňa 4.12.2008 nevyplynuli žiadne úlohy.  

  

Bod 2 Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2008/2009 

 Dekanka fakulty prof. Sollárová informovala členov senátu, že na rozdiel od 

predchádzajúcich rokov budú na v akademickom roku 2008/2009 uchádzači prijatí bez 

absolvovania prijímacích pohovorov. 

Hlasovanie: 

Za 10    Proti 0     Zdržal sa  0 

 

Uznesenie č.18/02/08-1 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje prijatie uchádzačov 

o štúdium v akademickom roku 2008/2009 bez absolvovania prijímacích pohovorov. 



Bod 3 Schvaľovanie štátnicových komisií pre akademický rok 2007/2008 

 Prof. Sollárová informovala členov AS, že vo Vedeckej rade FSVaZ UKF bude 

prerokovaný návrh na schválenie členov štátnicových komisií, ktorí nespĺňajú kvalifikačné 

kritéria určené zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Konkrétne uviedla dva prípady, kedy je potrebné schváliť výnimku : 

1. Mgr. Milan Samko – dôvodom je vysoká špecializácia a nedostatočnosť kvalifikovaných 

odborníkov pre predmet Rómsky jazyk; 

2. Vedúce sestry s titulom Bc. a diplomované  sestry ako členovia praktickej časti štátnej 

skúšky pre študijný program Ošetrovateľstvo – odborníci z praxe v daných odboroch. 

 

Uznesenie č.18/02/08-2 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre berie na vedomie informáciu prof. PhDr. Evy 

Sollárovej, CSc. o členoch štátnicových komisií pre akademický rok 2007/2008. 

 

Bod 4 Zmeny v študijných programoch 

 Prof. Sollárová predložila na schválenie zmeny v študijných programoch 

Ošetrovateľstvo I. a II. stupeň (Bc., Mgr.) a v študijnom programe Sociálna práca so 

zameraním na poradenstvo II. stupeň (Mgr.). V študijnom  programe Ošetrovateľstvo 1. 

stupeň (Bc.) externá forma sa jedná o zmenu názvu predmetu, v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo 2. stupeň (Mgr.) sa na základe odporúčania pracovnej skupiny Akreditačnej 

komisie, upravujú predmety a tým aj počty kreditov v dennej aj v externej forme štúdia. 

V študijnom programe Sociálna práca so zameraním na poradenstvo (Mgr.) je navrhovaná 

zmena názvu predmetu „Diagnostika v Sociálnej práci“ na  „Sociálna práca v zdravotníctve“  

Diskusia: 

Dr. Sollár – prečo sa názov jednotky Základy filozofie  mení na názov Filozofia 

prof. Sollárová – názov takto bude korešpondovať so študijným programom Sociálna práca 

a taktiež preto, aby predmet učil 1 pedagóg; 

Mgr. Pohánka – prečo sa v študijnom programe Ošetrovateľstvo v predmetoch Komunitné 

ošetrovateľstvo, Sociálna politika a Sociálna psychológia upravuje počet kreditov z 2 na 3? 

prof. Sollárová – uvedené zmeny sú dočasné, všetky študijné programy budú prepracované 

podľa kritérií a predkladané na komplexnú akreditáciu. 

Hlasovanie: 

Za 10    Proti 0     Zdržal sa  0 



Uznesenie č.18/02/08-3 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje zmeny a úpravy 

v študijných programoch Ošetrovateľstvo I. a II. stupeň (Bc., Mgr.) a v študijnom programe 

Sociálna práca so zameraním na poradenstvo II. stupeň (Mgr.). 

 

Bod 5 Organizačná štruktúra FSVaZ UKF – systematizácia miest 

 Dekanka fakulty navrhla uvažované zmeny v organizačnej štruktúre riešiť v čase po 

finalizácii študijných programov v pripravovanej komplexnej akreditácii a ponechať aktuálnu 

organizačnú štruktúru a systematizáciu miest. 

 

Uznesenie č.18/02/08-4 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre berie na vedomie návrh na riešenie 

organizačnej štruktúry a systematizácie miest na FSVaZ UKF po komplexnej akreditácii. 

 

Bod 6 Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FSVaZ UKF 

 Dekanka FSVaZ prof. Sollárová predložila návrh na vymenovanie dvoch členov 

Vedeckej rady  JUDr. Ľudovíta Galbavého, PhD. – odborného asistenta na Katedre sociálnej 

práce a sociálnych vied, ako interného člena VR a prof. PhDr. Bohdana Sliwerskeho, PhD. – 

rektora Vysokej školy pedagogickej v Lodži, Poľsko, ako externého člena VR. Predstavila ich 

osobný a odborný profil. 

Hlasovanie: 

1. JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.   

za: 10    proti: 0    zdržal sa: 0 

2. prof. PhDr. Bohdan Sliwerski, PhD. 

za: 10    proti: 0    zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.18/02/08-5 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje JUDr. Ľudovíta 

Galbavého, PhD. ako interného člena a prof. PhDr. Bohdana Sliwerskeho, PhD. ako 

externého člena Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. 

 
 



Bod 7 Výročná správa o činnosti FSVaZ UKF 

 prof. Sollárová predložila členom AS na schválenie Výročnú správu o činnosti fakulty 

za rok 2007. Činnosť a aktivity fakulty budú spracované a vydané ako Výročná správa FSVaZ 

UKF za rok 2007. Dekanka vyzdvihla počty projektov medzinárodných, domácich VEGA, 

KEGA a inštitucionálnych, „klobúk dolu“ pri počtoch podujatí, ktoré boli zrealizované v roku 

2007. Skonštatovala, že tendencia je dobrá aj smer je dobrý, no trvá na tom, aby vzdelávanie 

bolo kvalitnejšie. Všetko sa samozrejme odvíja od tohtoročnej Komplexnej akreditácie, nie je 

samozrejmé, že sa nám podarí akreditovať všetky študijné programy, vzhľadom na nastavenie 

kritérií pre akreditáciu. 

Hlasovanie: 

Za 10    Proti 0     Zdržal sa  0 

 

Uznesenie č.18/02/08-6 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje Výročnú správu 

Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva za rok 2007. 

 

 

Bod 8  Rôzne  

a) Schvaľovanie poradných orgánov dekana FSVAZ UKF v Nitre 

 Dekanka prof. Sollárová predložila na schválenie členom AS návrhy na zloženie: 

Akreditačná komisia: 

Predseda:  h. doc. PhDr. Melanie Beťková, PhD. 

Členovia:  PhDr. Ľubomír Čornák  

   PaedDr. Erika Kováčová, PhD. 

   PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 

   ThDr. Miroslav Lyko, PhD. 

   PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 

   PhDr. Dana Zrubcová 

   PhDr. Miriam Polhorská 

   PhDr. Monika Mankovecká 

 

Pedagogická komisia: 

Predseda:  PhDr. Ľubor Pilárik 

Členovia:  JUDr. Eva Vondráková, PhD. 



   PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. 

   PaedDr. Erika Kováčová, PhD.  

   PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. 

   PhDr. Monika Mankovecká 

   PaedDr. Vladimír Klein, PhD. 

 

Disciplinárna komisia: 

Predseda:  PhDr. Pavol Sika 

Členovia:  Mgr. Andrea Juhásová 

   PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 

   Maroš Klika 1. r. Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách 

   Mgr. Lucia Plachá  3. r. doktorandské štúdium Sociálna práca 

   Ľudmila Gavalierová  2. r. Zdravotnícke záchranárstvo   

 

Edičná komisia: 

Predseda:  PhDr. Pavol Sika 

Členovia:  PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. 

   PaedDr. Marta Zaťková, PhD. 

   PhDr. Iveta Nádaská 

   Mgr. Zuzana Majerová 

Hlasovanie: 

Za 9    Proti 0     Zdržal sa  1 

 

Uznesenie č.18/02/08-7 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov schvaľuje zloženie poradných 

orgánov dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva za rok 2007 – Akreditačnej komisie, 

Pedagogickej komisie, Disciplinárnej komisie a Edičnej komisie. 

 

Diskusia: 

 Lucia Árendášová, študentka 3. ročníku študijného programu Sociálna práca 

predložila požiadavku študentov na väčšiu dotáciu cudzieho jazyka vo výberových 

predmetoch. 



Dr. Sollár informoval o komunikácii s Univerzitnou knižnicou ohľadne publikačných 

výstupov. Nezaraďujeme správne výstupy, každý by mal vedieť správne zaradiť publikačnú 

činnosť a nahrať do KIS-u. Z UK je odporúčanie pre zadávateľov: 

a) v prípade spoluautorstva sa team dohodne, kto výstup nahrá do KIS-u, výstup bude 

nahratý 1x 

b) už je možné nahrávať aj citácie a ohlasy na publikácie. 

 

 

 

V Nitre dňa 18.2.2008 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Majerová 
 

 

 
        JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
           predseda AS FSVaZ UKF 
 
 

 

 

 

   

 

 

 


