
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia AKADEMICKÉHO SENÁTU FSVaZ UKF v Nitre 

konaného dňa 18. 10. 2011 o 12:30 hod. 
 
 
Prítomní:  
Podľa priloženej prezenčnej listiny (členovia AS FSVaZ) 

Hostia: PhDr. Anna Kasanová, PhD., PhDr. Martina Hrozenská, PhD., Doc. PaedDr. Miroslav 
Tvrdoň, PhD., Mgr. Zuzana Mališková, PhD., JUDr. Eva Vondráková, PhD., Ing. Petra 
Kluvancová, PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. (prodekan FSVaZ), Doc. PhDr. Martina Mojtová, 
PhD. (prodekanka FSVaZ), PhDr. Miroslava Líšková, PhD. (prodekanka FSVaZ)  

Program: 
• Riešenie vzniknutej situácie na KSPaSV, vyplývajúcej z nasledovného textu 

doručeného od prof. Tkáča predsedníčke AS FSVaZ Doc. PhDr. Lube Pavelovej, 
PhD.:  

“Vážená pani predsedníčka Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a 
zdravotníctva, oznamujem Vám, že vzhľadom na stav a úroveň riadenia Fakulty 
sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 
nepovažujem za garanta študijného odboru Sociálna práca. Zároveň pripravujem 
príslušné právne úkony na skončenie pracovnoprávneho vzťahu s Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre. S úctou, prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.“ 

 

Predsedníčka AS FSVaZ privítala na zasadnutí prorektora UKF Doc. Tvrdoňa, dekanku prof. 
Sollárovú, prodekanov (Doc. Mojtová, Dr. Pilárik, Dr. Líšková) a členov AS FSVaZ. 
Predsedkyňa AS FSVaZ dala hlasovať o súhlase členov AS FSVaZ s vystúpením prof. Tkáča 
a ostatných prítomných zamestnancov FSVaZ. 

Hlasovanie:  ZA: 10   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 18/10/11-1 

AS FSVaZ udeľuje súhlas s vystúpením prof. Tkáča a ostatných   prítomných zamestnancov 
FSVaZ. 

Prof. Tkáč vo svojom vystúpení zdôraznil situácie v súvislosti s vedením fakulty, ktoré 
z jeho pohľadu vnímal neštandardne, až na hranici tolerancie (napr. takmer tri mesiace 
neobsadený post vedúceho KSPaSV, čo považuje za hrubé personálne pochybenie, 
nadradenosť a podradenosť jednotlivých odborov, zasahovanie do kompetencie Katedry 
sociálnej práce a sociálnych vied, metodologické „príučky“, tieto a iné aspekty  chápe ako 
hrubé zasahovanie do suverenity KSPaSV). Zdôraznil postavenie a zásluhy KSPaSV (Dni 
sociálnej práce na Karlovej Univerzite v Prahe, Komora sociálnych pracovníkov, 
medzinárodné projekty napr. Bosna – projekt sociálnej ochrany, podieľanie sa členov 
KSPaSV na legislatívnom procese v rámci pripomienkovania a i.). V závere svojho 
vystúpenia uviedol, že súčasný postoj vedenia k  suverenite a autonómii odboru sociálna 



práca považuje za diskriminačný. Nevydiera a netlačí, ale ako garant nemôže splniť všetky 
povinnosti, zároveň prof. Tkáč zdôraznil, že z jeho pohľadu „protektorát“ treba zrušiť. 

Dekanka FSVaZ prof. Sollárová sa vyjadrila, že to vidí v dvoch rovinách, a to z dlhodobej 
perspektívy fungovania a z perspektívy aktuálneho stavu. Vyjadrila prekvapenie 
z konštatovania prof. Tkáča a zdôraznila, že rigorózne pokračovanie bolo nastavené podľa 
uplatnenia nárokov KSPaSV. Prízvukovala pokrok v doktorandskom štúdiu. K autonómii sa 
vyjadrila, že od momentu ako vnímala tieto signály z KSPaSV, rešpektovala ich. 
K habilitačným konaniam sa vyjadrila, že komunikuje s Dr. Hrozenskou, je k dispozícii 
a bude rada, ak sa habilitačné konania budú realizovať na FSVaZ. K aktuálnemu stavu 
dekanka uviedla, že veľmi dobre vie, v čom je KSPaSV dobrá, a zároveň to i prezentuje na 
podujatiach, ku ktorým je ako dekanka prizvaná a vždy keď bola oslovená, tak bola 
k dispozícii. Dekanka uviedla, že opakovane počula o pocite diskriminácie, mrzí ju to, že to 
tak prof. Tkáč vníma, všetky jej  riadiace rozhodnutia boli vždy v záujme podpory napr. 
doktorandského štúdia. K téme neriešenia funkcie vedúceho katedry sa dekanka FSVaZ 
vyjadrila, že ju  rieši dlhodobo, dokonca rok predtým, než k tomuto bodu prišlo a nie je to 
osobná agenda. Dekanka sa vyjadrila, že je to jej rozhodnutie, a to starostlivo zvážené 
a definitívne. Dekanka uviedla, že svoje rozhodnutie oznámila už v júni a vtedy hovorila 
i o svojom preferovanom návrhu (Dr. Galbavý). Druhý návrh urobila Doc. Pavelovej 
a rešpektovala jej nie a tiež to bola ponuka pre prorektora Doc. Tvrdoňa. Dekanka zdôraznila, 
že je rada, že tu je prof. Tkáč a pripisuje mu mnoho zásluh. Zároveň konštatovala, že urobila 
gesto v kontakte s KSPaSV, týkajúce sa ústupkov v rámci kritiky členov KSPaSV v 
oblastiach nastavenia SPV, autonómie a vo výkonových parametroch. 

Predsedkyňa AS FSVaZ otvorila diskusiu. 

Dekanka FSVaZ prof. Sollárová sa vyjadrila, že jej je ľúto, že sa stala nepriateľom a že sa 
osobne pýtala pani tajomníčky, či s niečím nevyhoveli, ako to vyzerá s oceneniami 
pracovníkov katedry atď. Zároveň prezentovala tabuľku odmien členom jednotlivých 
katedier. 

Dr. Gallová k vyjadreniu prof. Tkáča týkajúceho sa diskriminácie uviedla, že takúto 
spätnú väzbu nedostala za celý čas, čo pôsobí na fakulte a vníma to ako vážne obvinenie, 
pričom ju to prekvapuje. 

Ing. Kluvancová uviedla, že pre ňu je to prekvapujúce a nevníma existenciu žiadneho 
problému. 

Doc. Pavelová zdôraznila, že téma výkonových parametrov nie je pre ňu ťažiskovou 
témou, pre ňu bol problém to, že to nešlo (komunikácia).  

Dekanka prof. Sollárová uviedla, že z jej pohľadu nejde o výkonové parametre, že nikto 
nemal žiaden postih a v konkrétnych číslach videla, že výkonové parametre sú v rámci 
pracovníkov rôzne. Opakovane zdôraznila, že nič v tejto téme nehrozí. Zároveň uviedla, že 
teraz boli korigované osobné príplatky. 

Dr. Kasanová apelovala na pani dekanku, že sa v pracovnom kolektíve cíti dobre a že jej 
záleží na garantovi štúdia profesorovi Tkáčovi a fakulta by ho určite nemala pustiť. 

Dekanka prof. Sollárová uviedla, že senát si má byť istý, že personálna otázka vedúceho 
KSPaSV ju zamestnáva a že jej záleží na prof. Tkáčovi. 

Doc. Pavelová uviedla, že sa vyjadrí ako členka KSPaSV a problém vidí stále v tom, že sa 
nekomunikuje a napriek tomu, že dostala v októbri ponuku od pani dekanky na pozíciu 
vedúceho KSPaSV, čo si veľmi váži, vidí to tak, že by sa po čase dostala do rovnakej situácie 
ako Doc. Tomka, pretože sa nepovažuje za osobu kompatibilnú so stratégiou dekanky FSVaZ. 

Dekanka uviedla, že stratégia a komunikácia sú pre ňu dve veci a považuje sa za priameho 
človeka. Uviedla, že AS FSVaZ ju môže odvolať, ale sama neodíde. 



Dr. Lišková sa opýtala prof. Tkáča na informácie ohľadne rigoróznych pokračovaní 
a uviedla, že hoci má túto agendu krátko, nevníma tam žiadne problémy. 

Prof Tkáč uviedol, že on už svoje stanovisko povedal a nebude reagovať. 
Dr. Mesárošová uviedla, že by bolo vhodné, aby sa našiel spoločný bod v rozporných 

stanoviskách. 
Dr. Zaťková uviedla, že vníma stanoviská dekanky a prof. Tkáča ako nemenné a oba tieto 

názory berie na vedomie. 
Doc. Mojtová ocenila prínos dekanky a profesora Tkáča a že jej je ľúto vzniknutej situácie 

a že má pocit, že ide o prospech jednotlivcov. Uviedla, že pani dekanka ju vnímala ako 
medzičlánok a bola by rada, keby sa to dotiahlo do úspešného konca.  

Prof. Tkáč uviedol, že nebojuje, neprišiel sa konfrontovať a nepočul zatiaľ nič, čo by malo 
riešiť situáciu. Zdôraznil, že jedna katedra už z fakulty odišla a že osobne zastáva názor, že by 
sa nemalo likvidovať to, čo výborne funguje. 

Bc. Nikodémová sa informovala, že ju zaujíma z pohľadu študentov otázka garancií štúdia 
odboru sociálna práca. 

Dekanka prof. Sollárová reagovala, že rešpektuje rozhodnutia a v prípade potreby 
uvažovala i nad krízovým scenárom, ale je to jej nepreferovaná verzia, jej preferencia je prof. 
Tkáč. 

Doc. Tvrdoň uviedol, že mu je ľúto vzniknutej situácie a že si sociálnu prácu bez prof. 
Tkáča nevie predstaviť a uvažuje nad tým, čo s tým môže urobiť. Celé toto vníma ako to, „čo 
sa uvarí sa má zjesť tam, kde sa to uvarí“. Uviedol, že všetko spraví pre to, aby to smerovalo 
ďalej tak, ako keď on založil túto katedru.  

Dr. Lulei uviedol, že sa vyjadrí nielen ako senátor, ale ako člen KSPaSV, pričom len 
zopakuje svoje stanovisko. Z jeho pohľadu je na KSPaSV výborný pracovný tím, s výborným 
vedúcim pracoviska, za ktorého sa postavili v petícii zamestnanci katedry a garantom, ktorý je 
špička v odbore. Nevidí dôvod na zmenu a vzniknutá situácia ho mrzí.  

Doc. Pavelová uviedla, že asi sú pre ňu dôležité veci, ktoré sa týkajú komunikácie 
a vzťahov so študentami a že by volala po veľkorysosti. Poďakovala všetkým za účasť. 

AS FSVaZ berie na vedomie aktuálnu situáciu prerokovávanú na dnešnom zasadnutí. 
 
Zapísal: Dr. Lulei  V Nitre 20.10. 2011 


