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Správa o činnosti AS FSVaZ UKF v Nitre za rok 2018 

 

Dňa 5. júna 2018 skončilo funkčné obdobie členov a členiek AS FSVaZ UKF v Nitre, ktorí 

pôsobili v tejto funkcii od roku 2014. Vyslovujem poďakovanie členom a členkám AS za 

investovaný čas a energiu pri rozvíjaní záujmov fakulty ako i ich iniciatívnosť, ktorá bola 

najzreteľnejšia v oblasti úpravy fakultnej legislatívy či vytváraní adekvátneho prostredia pre 

výučbu študentov. Odstupujúci AS realizoval v zmysle Harmonogramu volieb do 

zamestnaneckej a študentskej časti AS voľby, ktoré sa konali 24. apríla 2018. Členmi AS 

FSVaZ UKF v Nitre na ďalšie štvorročné obdobie sa stali PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. 

Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., Mgr. Jana 

Uhláriková, PhD., doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., PhDr. 

Katarína Vanková, PhD., Mgr. Katarína Baňasová, PhD. a Ľubica Guzmická za zamestnaneckú 

časť. Za členov študentskej časti AS boli zvolení Mgr. Miroslava Balážová, Dominika 

Bieliková, Mgr. Mária Jančiarová, Michaela Nízka a Natália Nagyová. Na ustanovujúcom 

zasadnutí AS dňa 12. júna 2018 bol za predsedu AS zvolený PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. a za 

podpredsedu AS bola zvolená PhDr. Erika Krištofová, PhD. 

AS FSVaZ zasadal v roku 2018 celkovo 7 krát z čoho 4 zasadnutia sa konali elektronickou 

formou. Okrem členiek a členov AS sa na zasadnutiach podľa potreby zúčastňoval dekan 

FSVaZ doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., ktorý prezentoval informácie k vybraným bodom 

programu a zaujal k nim stanovisko. 

Akademický senát prerokoval celkovo 18 uznesení, ktoré schvaľoval, príp. bral na vedomie. 

Zásadné uznesenia sa vzťahovali k nasledovným témam: 

 Príprava a realizácia volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSVaZ. 

 Voľby a schvaľovanie predsedníctva a členov komisií AS FSVaZ: volebná komisia 

(predseda Mgr. Jana Uhláriková, PhD.), ekonomická komisia (predseda PhDr. Alica 

Slamková, PhD.) a legislatívna komisia (predseda PhDr. Katarína Vanková, PhD.). 

 Prijímanie študentov na štúdium - schvaľovanie podmienok prijímacieho konania 

v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, vyhodnotenie vývoja počtu študentov 

zapísaných na štúdium a stratégia prezentácie študijných programov FSVaZ. 
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 Schvaľovanie zrušenia členstva vo Vedeckej rade FSVaZ doc. PhDr. Ilony Gillernovej, 

CSc. a schválenie doc. Mgr. Antona Heretika, PhD. za člena VR FSVaZ. 

 Systemizácia funkčných a pracovných miest FSVaZ. 

 zmena výučbových priestorov pre výučbu ošetrovateľských techník a postupov 

študentov študijného odboru ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, 

z dôvodu nevyhovujúcich kapacít. 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre pôsobil v roku 2018 v súlade so štandardnou legislatívou (Zákonom o vysokých 

školách, Štatútom FSVaZ UKF v Nitre, Rokovacím poriadkom AS FSVaZ UKF v Nitre) a ako 

najvyšší iniciatívny, koordinačný a kontrolný orgán FSVaZ sa snažil o funkčné zastupovanie 

všetkých členiek a členov Akademickej obce fakulty.  

V rámci prehĺbenia informovanosti, transparentnosti a umožneniu väčšieho zapojenia sa členov 

Akademickej obce do tém prerokovávaných na zasadnutiach AS FSVaZ bol pripravený online 

priestor v systéme DOC UKF („Interné materiály AS FSVaZ“). Na uvedenom mieste budú pre 

členov Akademickej obce k dispozícii materiály prerokovávané a schvaľované AS. Členovia 

Akademickej obce sa tak môžu zapojiť do diskusie k predkladaným návrhom prostredníctvom 

svojich zástupcov v radoch AS FSVaZ alebo predsedníctva AS FSVaZ. 

Ďakujem všetkých členkám a členom AS FSVaZ UKF v Nitre z predchádzajúceho ako 

i súčasného funkčného obdobia za prácu, ktorú odviedli na jednotlivých rokovaniach a čas, 

ktorý venovali štúdiu a príprave materiálov. Verím, že spolupráca s Akademickou obcou 

FSVaZ ako i vedením FSVaZ bude v budúcom roku rovnako smerovať k rozvoju fakulty 

a napĺňaniu jej strategických zámerov. 

 

V Nitre 13. decembra 2018 

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.  

predseda AS FSVaZ UKF v Nitre 

 

overila: PhDr. Erika Krištofová, PhD. 

podpredseda AS FSVaZ UKF v Nitre 


