
ZÁPISNICA  č. 20 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 6. mája 2022 
 

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., Doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD., PhDr. Katarína Sedlárová, Mgr. Ervín Weiss, PhD.,  

Bc. Marián Maršálek, Mgr. Viktória Rigová, Lucia Trégerová 

 

Ospravedlnení: Doc. Mgr. Emília Perez, PhD., Mgr. Mária Molnárová 

 

Hostia: Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., Prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Ing. Andrea 

Soukupová, Mgr. Martin Boszorád, PhD. 

 

AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. Zasadnutie sa uskutočnilo 

prezenčnou formou. 

 

Program:  

1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 

2. Výročná správa o hospodárení FF UKF za rok 2021 

3. Návrh rozpisu základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022 pre FF UKF 

4. Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na rok 2022 

5. Diskusia o reorganizácii fakulty 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Ad 1) 

Predseda AS FF UKF v Nitre Mgr. Ervín Weiss, PhD., privítal členov AS FF UKF  

a oboznámil ich s programom rokovania. Členovia senátu schválili program rokovania AS FF 

UKF. 

 

Ad 2) 

Na rokovanie AS FF UKF boli prizvaní hostia: dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila 

Maximová, PhD., prodekan fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., tajomníčka fakulty 

Ing. Andrea Soukupová a Mgr. Martin Boszorád, PhD.  

 

Ad 3) 

Tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová predstavila členom senátu Správu 

o hospodárení FF UKF za rok 2021. Podrobne vysvetlila jednotlivé body výročnej správy, čo 

ocenili aj členovia AS FF UKF. Skonštatovala, že finančná a hospodárska stabilita umožnila 

fakulte plniť úlohy vyplývajúcich zo zákona o VŠ a štatútu FF UKF. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF: 14 

Počet prítomných členov AS: 11 

Počet kladných hlasov: 11 

Počet záporných hlasov: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 81/2022/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Správu o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2021. 

 



Ad 4)  

Ďalej tajomníčka fakulty podrobne predstavila návrh rozpisu dotácie na rok 2022. 

Informovala o tom, že ide o plán príjmov a výdavkov. Metodika rozpisu dotácie je v súlade 

s metodikou MŠVVaŠ SR. Z dôvodu veľkého poklesu dotácie sa vyčleňuje 10 000 EUR na 

pokrytie najnevyhnutnejších výdavkov na zabezpečenie prevádzky pracovísk FF UKF  

(v rámci dotácie na tovary a služby). Tajomníčka fakulty uviedla, že deficit na mzdy 

vykryjeme z vlastných zdrojov fakulty. Prof. P. Ivanič, predseda ekonomickej komisie AS FF 

UKF v Nitre, vyjadril súhlas s rozpisom dotácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS FF UKF: 14 

Počet prítomných členov AS: 11 

Počet kladných hlasov: 11 

Počet záporných hlasov: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 82/2022/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 

2022. 

 

Ad 5) 

Tajomníčka fakulty Ing. A. Soukupová predložila členom senátu na schválenie návrh 

rozpočtu FF UKF na rok 2022 a podrobne vysvetlila všetky jeho súčasti. V diskusii vystúpil 

s podporným stanoviskom prof. P. Ivanič, ktorý odporúča schváliť rozpis dotácie ako aj 

rozpočet. Prof. P. Ivanič skonštatoval, že rozpočet na rok 2022 bol prerokovaný na AS UKF 

a následne ekonomickou komisiou fakulty. 

  

Výsledky hlasovania:  

Počet členov AS FF UKF: 14 

Počet prítomných členov AS: 11 

Počet kladných hlasov: 11 

Počet záporných hlasov: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie 83/2022/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje Rozpočet na rok 2022 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre 

 

Ad 6) 

V diskusii o reorganizácii fakulty dekanka doc. J. Maximová skonštatovala, že naďalej 

musíme hľadať zdroje ako šetriť. Predložila predbežný návrh novej organizačnej štruktúry. 

Uviedla, že počet študijných programov a aktuálne výkony nedokážu pokryť náklady na mzdy 

v aktuálnom zložení pracovníkov fakulty. Členov senátu informovala o zredukovaní fakulty, 

o zrušení niektorých študijných programov a o nevyhnutnosti zredukovania počtu 

zamestnancov fakulty. Uvedené opatrenia boli konzultované aj s vedením univerzity. 

K reorganizácii fakulty by malo dôjsť od 1. 7. 2022. Budú sa zlučovať katedry v rámci fakulty 

a redukovať sa budú aj dekanátne pracoviská. Vedenie fakulty v danej veci rokuje s vedúcimi 

jednotlivých katedier. V diskusii vystúpili: doc. I. Lomnický, prof. M. Hetényi, prof. Z. 

Gadušová, doc. J. Maximová, doc. J. Brunclík, doc. M. Palárik, Ing. A. Soukupová, Dr. K. 

Sedlárová, Dr. M. Boszorád, Dr. E. Weiss, Bc. M. Maršálek, Mgr. V. Rigová. 

V súvislosti so znižovaním stavu pracovníkov jednotlivých pracovísk sa hovorilo 

o prebiehajúcich rokovaniach vedúcich katedier s vedením fakulty. Aktuálne neboli ešte tieto 

rokovania ukončené. Vedenie fakulty sa usiluje dospieť k prijateľnému kompromisu. 



Predmetom rokovania bola aj „značka“, resp. dobré meno jednotlivých katedier. Zástupcovia 

katedier sa snažili poukázať na dôležitosť daného pracoviska ako súčasti fakulty, hovorili 

o značke „svojej“ katedry. Značka, ktorá sa rokmi budovala. Nejde však len o to, ako dlho 

daná katedra existuje, ale aj kto za tým bol a je. Doc. I. Lomnický skonštatoval, že dôležité je 

zobrať na vedomie, že aktuálne ide predovšetkým o značku fakulty. Treba hľadať konsenzus 

v tom zmysle, ako sa podporiť a udržať značku FF UKF. Treba zachovať identitu fakulty. 

Prof. Z. Gadušová sa zaujímala o študijné otázky a podporu magisterského štúdia 

v kombinácii študijných aprobácií. Vyjadrila názor, že aj študijné programy, o ktoré aktuálne 

nie je veľký záujem treba v čo najväčšej miere zachovať. Treba sledovať aj ponuky študijných 

programov na iných univerzitách. Prof. M. Hetényi konštatoval, že fakulta sa bude naďalej 

snažiť zachovať svoju jedinečnosť a rozmanitosť. Aktuálne evidujeme, že krivka záujmu 

študentov o štúdium na našej fakulte rastie. Dr. M. Boszorád poukázal aj na lojálnosť 

jednotlivých katedier smerom k fakulte. Niektoré pracoviská pristúpili na pravidlá dohôd, 

robia neviditeľné služby voči iným katedrám, no v konečnom dôsledku sú pre fakultu menej 

zaujímavé ako bohaté katedry. Bolo by nespravodlivé nebrať do úvahy aj tieto tzv. 

neviditeľné služby a lojálnosť voči iným pracoviskám. Bc. M. Maršálek sa zaujímal o to, ako 

sa dotkne reorganizácia fakulty doktorandov fakulty. Prof. M. Hetényi vysvetlil, že doktorand 

je viazaný na študijný program, nie na konkrétnu katedru. Mgr. V. Rigová poukázala na dlhé 

čakacie doby vydania odborných článkov v databázach WoS a Scopus. Aj keď je študent 

schopný napísať kvalitnú prácu, nedokáže ovplyvniť, kedy mu bude článok opublikovaný. 

 

 

Dr. E. Weiss v závere zasadnutia poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť a ukončil 

rokovanie AS FF UKF.  

 

 

   Mgr. Ervín Weiss, PhD. 

predseda AS FF UKF v Nitre 

Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová 


