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Správa o činnosti AS FSVaZ UKF v Nitre za rok 2019 

 

AS FSVaZ zasadal v roku 2019 celkovo 8 krát z čoho 1 zasadnutie sa konalo elektronickou 

formou. Zároveň je naplánované deviate zasadanie AS FSVaZ na 17. 12. 2019. Okrem členiek 

a členov AS sa na zasadnutiach podľa potreby zúčastňoval dekan FSVaZ doc. PhDr. Rastislav 

Rosinský, PhD. a tajomníčka FSVaZ Ing. Petra Kluvancová, ktorí prezentovali informácie 

k vybraným bodom programu a zaujali k nim stanovisko. 

Významným medzníkom pre FSVaZ, v činnosti AS boli voľby dekana FSVaZ, ktoré sa 

uskutočnili 29. apríla 2019. Jediným kandidátom na dekana bol doc. PhDr. Rastislav Rosinský, 

PhD., ktorý bol v tajných voľbách v AS zvolený za dekana a vymenovaný rektorom UKF na 

ďalšie štyri roky. 

Akademický senát prerokoval celkovo 29 uznesení, ktoré schvaľoval, príp. bral na vedomie. 

Zásadné uznesenia sa vzťahovali k nasledovným témam: 

 Prijímanie študentov na štúdium - schvaľovanie podmienok prijímacieho konania 

v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. 

 Schvaľovanie návrhu na uskutočňovanie bakalárskeho študijného programu 

Ošetrovateľstvo v externej forme. 

 Systemizácia funkčných a pracovných miest FSVaZ, ktorá bola počas roka viac krát 

menená (k 12. 2. 2019, k 1. 3. 2019, k 1. 4. 2019, k 1. 9. 2019, k 17. 12. 2019). 

 Rozpočet FSVaZ na rok 2019. 

 Vzhľadom na končiace funkčné obdobie prodekanov FSVaZ AS schvaľoval návrh 

dekana na menovanie prodekanov pre ďalšie štvorročné obdobie. AS FSVaZ   schválil  

PhDr. Miroslavu Čerešníkovú, PhD.; PhDr. Danu Zrubcovú, PhD. a prof. 

PhDr. Tomáša Sollára, PhD.  ako prodekanov pre FSVaZ na funkčné obdobie 

od1.9.2019-31.8.2023. 

 Na návrh dekana FSVaZ schválil AS FSVaZ nasledujúcich členov Vedeckej rady 

FSVaZ UKF v Nitre: Interní členovia: doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.; prof. PhDr. 

Ján Gabura, CSc.; prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. PhDr. Martina Mojtová, 

PhD.; prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.; doc. PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.; doc. 

PhDr. Michal Kozubík, PhD.; doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD.; doc. PhDr. PaedDr. 

Lýdia Lehoczká, PhD.; doc. PhDr. Marta Popelková,  CSc.; prof. PhDr. Tomáš Sollár, 

PhD.; doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.; doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.; doc. 

PhD. Miloš Šlepecký, CSc.; PhDr. Andrea Solgajová, PhD.;  

Externí členovia: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. - Katedra sociálnej práce Jána Havlíka 

v Skalici. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., 

doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. – Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, 
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FHaPV, Prešovská univerzita, doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. – Inštitútu Juraja 

Páleša Levoča, PF KU Ružomberok; doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. – Katedra 

sociálnej práce FZaSP TU; doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.  – Katedra psychológie, FF 

Univerzita Komenského Bratislava; Mgr. Denisa Fedáková, PhD. – Spoločenskovedný 

ústav SAV Košice. 

 Na zasadaní AS FSVaZ bude 17. 12. 2019 schvaľovaný Dlhodobý zámer FSVaZ a 

členovia Disciplinárnej komisie. 

 AS FSVaZ diskutoval s vedením FSVaZ o nevyhovujúcich klimatických podmienkach 

v priestoroch FSVaZ počas letných mesiacov a podporil vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre klimatizovanie budovy. 

 Členovia AS diskutovali tiež o problémoch so zatekaním miestností s odbornými 

ošetrovateľskými pomôckami, ktoré sa takýmito vplyvmi znehodnocujú. Diskutovalo 

sa aj o elektroinštalácii, ktorá v spojení so zatekaním predstavuje riziko. Ing. 

Kluvancová zdôraznila opakovanú snahu o riešenie danej problematiky, avšak zatiaľ sa 

ani po viacerých podniknutých krokoch nepodarilo zistiť príčinu zatekania miestností. 

Ďalšími témami na diskusiu boli iné závady technického charakteru (problémy 

s toaletami na 1. poschodí, vypadávajúca kľučka na dverách). 

 Príprava a realizácia doplňujúcich volieb študentskej časti AS FSVaZ, ktoré sa 

uskutočnili 10. 4. 2019 a novou členkou študentskej časti AS FSVaZ sa stala Simona 

Bencová, študentka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstva. 

 Na 6. 11. 2019 mal AS naplánované ďalšie doplňujúce voľby do študentskej časti AS 

FSVaZ, keďže koncom AR 2018/19 ukončili svoje štúdium na FSVaZ dve študentky. 

Na podnet Študentské parlamentu boli rozhodnutím AS FSVaZ dňa 29. 10. 2019 tieto 

doplňujúce voľby zrušené. AS akceptoval námietku predsedníčky Študentského 

parlamentu UKF, že Zásady volieb do AS FSVaZ platné od roku 29.3.2012 obmedzujú 

právo študentov v prvých ročníkoch a v končiacich ročníkoch byť volení do študentskej 

časti AS FSVaZ. AS FSVaZ svojim uznesením č. 45/2019 jednohlasne schválil 

vypracovanie nových Zásad volieb do AS FSVaZ, a dal mandát Legislatívnej komisii 

v spolupráci s predsedníčkou Volebnej komisie, predsedníctvom AS FSVaZ 

a personálno-právnym oddelením UKF v zastúpení JUDr. K. Budrovou k vypracovaniu 

nových Zásad volieb do AS FSVaZ. 

 Legislatívna komisia v spolupráci s predsedníčkou Volebnej komisie, predsedníctvom 

AS FSVaZ a personálno-právnym oddelením UKF v zastúpení JUDr. Budrovou 

aktuálne pripravuje nové Zásady volieb do AS FSVaZ. Návrh nových Zásad volieb do 

AS bude pred jeho schvaľovaním k dispozícii pre nahliadnutie v systéme DOC. 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre pôsobil v roku 2019 v súlade so štandardnou legislatívou (Zákonom o vysokých 

školách, Štatútom FSVaZ UKF v Nitre, Rokovacím poriadkom AS FSVaZ UKF v Nitre) a ako 
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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 boli počas roka všetky 

materiály k dispozícii online 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 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 11. decembra 2019 

                                                                                                  doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.  

predseda AS FSVaZ UKF v Nitre 

 

overila: PhDr. Erika Krištofová, PhD. 

podpredseda AS FSVaZ UKF v Nitre 


