
ZÁPISNICA  č. 10 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 22. marca 2021 

 
Prítomní: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, 

PhD., prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Katarína Sedlárová, 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Monika Brezováková, Mgr. Jana Nemčeková, Bc. Martina 

Dvorská, Marián Maršálek 

 

Ospravedlnená: Mgr. Emília Perez, PhD. 

 

Hostia: doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. 

   Ing. Andrea Soukupová 

 

AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.  

Zasadnutie sa uskutočnilo online na https://meet.ukf.sk/ 

 

Program:  

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Výročná správa o hospodárení FF UKF za rok 2020 

3. Návrh rozpisu základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2021 pre FF UKF 

4. Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na rok 2021 

5. Diskusia a rôzne 

 

Ad 1) 

Predseda AS FF UKF v Nitre PhDr. Marcel Olšiak, PhD., privítal členov AS FF UKF  

a oboznámil ich s programom rokovania. Prebehla kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia 

AS FF UKF, ktoré sa konalo dištančne dňa 15. 2. 2021. 

 

Ad 2) 

Na rokovanie AS FF UKF boli prizvané dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová, 

PhD., a tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová. Dekanka fakulty predstavila členom 

senátu Správu o hospodárení FF UKF za rok 2020. Podrobne vysvetlila jednotlivé body 

výročnej správy, čo členovia AS ocenili.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  14 

Počet prítomných členov AS: 13 

Počet kladných hlasov:  13 

Počet záporných hlasov:    0 

Zdržali sa hlasovania:     0 

 

Uznesenie 51/2021/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Správu o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2020.  

 

Ad 3) 

Dekanka fakulty podrobne predstavila rozpis dotácie na rok 2021. Informovala o tom, že ide 

o plán príjmov a výdavkov. Metodika rozpisu dotácie je v súlade s metodikou UKF, ktorá 

kopíruje metodiku MŠVVaŠ SR. V diskusii vystúpil prof. P. Ivanič, predseda Ekonomickej 

komisie AS FF UKF, a tlmočil jej stanovisko schváliť rozpis dotácie bez pripomienok. Doc. J. 



Maximová a doc. I. Lomnický vyjadrili názor, že solidarita na úrovni pracovísk je nesmierne 

dôležitá, fakulta musí fungovať ako celok, a preto je potrebné tvoriť si finančnú rezervu. 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  14 

Počet prítomných členov AS: 13 

Počet kladných hlasov:  13 

Počet záporných hlasov:    0 

Zdržali sa hlasovania:     0 

 

Uznesenie 52/2021/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2021. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  14 

Počet prítomných členov AS: 13 

Počet kladných hlasov:  13 

Počet záporných hlasov:    0 

Zdržali sa hlasovania:     0 

 

 

Ad 4) 

Dekanka J. Maximová predložila členom senátu na schválenie návrh rozpočtu FF UKF na rok 

2021, podrobne vysvetlila všetky jeho súčasti. V diskusii vystúpil  

s podporným stanoviskom Ekonomickej komisie jej predseda prof. P. Ivanič, ktorý odporučil 

navrhovaný rozpočet schváliť. Viacerí členovia senátu sa zhodli na tom, že slabým miestom 

fakulty je absencia zahraničných projektov. Treba posilniť predovšetkým výkony vo vede 

a medzinárodné projekty. Zo strany ministerstva je vyvíjaný tlak najmä na túto oblasť 

výskumu.   

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF:  14 

Počet prítomných členov AS: 13 

Počet kladných hlasov:  13 

Počet záporných hlasov:    0 

Zdržali sa hlasovania:     0 

  

Uznesenie 53/2021/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpočet na rok 2021 pre Filozofickú fakultu UKF 

v Nitre.  

 

Ad 6) 

Mgr. J. Nemčeková sa za študentskú časť AS zaujímala o priebeh tohtoročných ŠS. Dekanka 

J. Maximová informovala, že sa zopakuje minuloročný model ŠS, ktorý sa osvedčil počas 

prvej vlny pandémie. 

V diskusii otvoril problematiku stravovania v budove FF Dr. M. Olšiak. V zmysle príkazu 

rektora 15/2021 sa mení systém stravovania zamestnancov na UKF v Nitre od 1. apríla 2021. 

V diskusii k tejto téme vystúpili prof. Z. Gadušová, prof. P. Ivanič, doc. J. Maximová a Dr. K. 

Sedlárová. Príkazný list rektora UKF zo dňa 8. marca 2021 informoval, že vedenie UKF sa 

rozhodlo zrušiť výdajňu stravy na Štefánikovej ul. Členovia AS FF UKF to považujú za 

nesprávny krok, lebo jedáleň na FF UKF bola využívaná pedagógmi, nepedagogickými 



pracovníkmi, v neposlednom rade študentmi. Bol to akýsi benefit pre zamestnancov 

a študentov. Obedná prestávka trvá 30 minút je nereálne stihnúť sa za tento čas plnohodnotne 

naobedovať v prípade presúvania sa do inej jedálne, či už v rámci UKF, SPU alebo iného 

stravného zariadenia. Študenti majú tiež iba 30-minútovú obednú prestávku, a keď ich výučba 

prebieha v budovách na Štefánikovej a Hodžovej ul., nebudú mať šancu sa plnohodnotne 

naobedovať a presunúť sa na ďalšiu výučbu. Momentálne už rok prebieha výučba dištančne, 

pre pandémiu COVID-19, avšak sa obávame, že ak sa teraz zruší výdajňa stravy na 

Štefánikovej, tak už nedôjde k jej obnoveniu ani po skončení pandémie. Táto zmena sa 

najviac dotkne pravidelných stravníkov. Členovia senátu by uvítali, ak by bolo možné obedy 

stravníkom na Štefánikovú ul. sprostredkovať aspoň formou menuboxov. 

Dr. K. Sedlárová ocenila systém vyplácania príspevku na stravovanie formou finančného 

príspevku priamo na účet zamestnanca a nie na kartu „Stravenka“. Od samého začiatku boli 

s týmto typom kariet problémy, akceptuje ich veľmi málo stravovacích zariadení 

a obchodných prevádzok, a preto vznikal problém finančné prostriedky čerpať.  

V závere diskusie predseda senátu Dr. M. Olšiak informoval prítomných členov senátu, že 

vzhľadom na stále pretrvávajúci núdzový stav v SR, pokračujúcu dištančnú výučbu 

a skutočnosť, že v blízkej dobe skončí svoje štúdium viacero členov AS FF UKF študentskej 

časti, sa bude musieť pristúpiť k voľbám do študentskej časti senátu formou elektronického 

hlasovania. Bližšie informácie poskytne v súčinnosti s predsedníčkou volebnej komisie Dr. K. 

Sedlárovou na najbližšom rokovaní AS FF UKF.  

 

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť, rozsiahlu diskusiu 

a ukončil rokovanie AS FF UKF.  

 

  PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

predseda AS FF UKF v Nitre 

       v. r. 

 

Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová 


