
Správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF 

za rok 2011 a 2012 
 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a milí študenti, 

ctení hostia! 

 

Činnosť Akademického senátu Filozofickej Fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej AS FF UKF v Nitre) sa riadila 

v hodnotiacom období podľa štandardnej legislatívy ako je Zákon o vysokých 

školách, Štatút FF UKF v Nitre, Rokovací poriadok AS FF UKF v Nitre, Zásady 

volieb do AS FF UKF v Nitre. 

 

Akademický senát FF UKF zasadal v r. 2011 štyrikrát (18. apríla, 6. júna, 

27. septembra, 12. decembra) a prijal spolu 23 uznesení. 

  

V roku 2011 AS FF UKF na svojich zasadnutiach prerokoval a v rámci 

svojich kompetencií schvaľoval, resp. pripomienkoval: 

 

       - Ekonomickú a finančnú agendu na základe návrhov vedenia FF. 

Konkrétne ide o: 

 Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF. 

 Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF. 

 Metodiku nakladania s mimorozpočtovými prostriedkami FF. 

 Metodiku krytia mzdového deficitu na FF. 

 Systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre na rok 

2011. 

 Kalkuláciu nákladov rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania. 

 

- Organizačné zmeny fakulty, konkrétne ide o: 

●    Zmenu organizačného poriadku FF v čl. 3 Členenie fakulty, ods. 3 

Pracoviská fakulty (napr. Oddelenie translatológie bolo zmenené  na Katedru 

translatológie). 

 

      V AS bol taktieţ schválený:  

 Štatút Mediálneho centra ako samostatného pracoviska FF. 

 Štatút Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Kirkegaarda pri 

Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky. 

 

 

 

 

 



V študijnej oblasti AS prerokoval a schválil: 

 Akreditačný spis študijného programu: Anglistika, študijný odbor 2.1.29 

Neslovanské jazyky a literatúry(1. stupeň vysokoškolského vzdelávania – 

Bc.), denná a externá forma štúdia, ktorý zabezpečuje Katedra anglistiky 

a amerikanistiky. 

 Akreditačný spis študijného programu: Editorstvo a vydavateľská prax, 

detašované pracovisko Trstená, študijný odbor 2.1.27 Slovenský jazyk 

a literatúra, denná a externá forma štúdia, ktorý zabezpečuje Katedra 

slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry. 

 Akreditačný spis študijného programu: Aplikovaná etika: Etika vedenia 

ľudí v organizáciách (1. stupeň vysokoškolského vzdelávania – Bc.), 

študijný odbor etika, denná a externá forma štúdia, ktorý bude 

zabezpečovať Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF. 

 Akreditačný spis študijného programu: Ruský jazyk v interkultúrnej 

a obchodnej komunikácii, študijný odbor 2.1.28 Slovanské jazyky 

a literatúry, denná a externá forma štúdia, ktorý bude zabezpečovať 

Katedra rusistiky. 

 AS na návrh dekana FF schválil Interné pokyny FF upravujúce vydávanie 

kniţných publikácií a činnosti s tým súvisiace. 

 AS vykonal aktivity spojené s voľbami do Rady vysokých škôl (zvolená 

bola T. Mandová, CSc.) a doplňujúcimi voľbami do študentskej časti AS 

FF. Zvolení boli študenti: Bc. Zuzana Hasarová, Bc. Igor Tyšš, Bc. 

Radoslav Zemko. 

 

AS v roku 2011 priebeţne bral na vedomie všetky rozpočtové opatrenia, 

čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli rozpísané v súlade so schválenou  

metodikou. 

 

Snahou AS FF UKF bolo zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi 

vedením fakulty a katedrami. Predsedníctvo AS v zloţení: predseda, 

podpredseda a člen študentskej časti AS pravidelne zasadalo a podľa potreby 

rokovalo s vedúcimi katedier, prípadne s konkrétnymi pracovníkmi katedier.  

 

V r. 2012 Akademický senát FF UKF zasadal štyrikrát (27. februára, 28. 

mája, 22. októbra, 5. novembra) a prijal spolu 15 uznesení. 

 

 

V roku 2012 AS FF UKF na svojich zasadnutiach prerokoval a v rámci 

svojich kompetencií schvaľoval, resp. pripomienkoval: 

 

 Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 pre FF v zmysle metodiky 

schválenej AS FF. 



 Kalkuláciu školného pre občanov iných ako členských štátov EÚ 

samoplatcov na UKF na ak. rok 2012/2013. 

 Zmenu v bakalárskom študijnom pláne študijného programu: učiteľstvo 

nemeckého jazyka a literatúry. 

 Systemizáciu funkčných miest FF UKF. 

 Finančnú správu o hospodárení FF za rok 2011. 

 Schválenie kalkulácie kurzu slovenského jazyka pre cudzincov. 

 Spôsob financovania nového internátu, ktorý bol prerokovaný v AS UKF 

dňa 23.4. 2012. 

 Personálne zmeny vo vedení fakulty na postoch prodekanov pre 

vzdelávanie v interných a externých formách štúdia. 

 Návrh novej metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného 

na externých formách štúdia. 

 Návrh pouţitia finančných prostriedkov zo školného za externé formy 

štúdia evidovaných na účtoch pracovísk FF UKF k 1.9. 2012. 

 Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FF na deň 7.11. 2012. Na 

základe výsledku volieb sa členmi AS stávajú:  

      Iveta Ilavská, Kulturológia – riadenie kultúry a turizmu 

      Vladimír Babic, História 

      Zuzana Schlosserová, Marketingová komunikácia a reklama 

      Bc. Michael Augustín, Politológia 

      Lucia Valková, Kulturológia 

 

Na základe ţiadosti viacerých členov akademickej obce FF UKF sa AS 

zaoberal aj týmito problémami: 

- sprístupnenie kniţnice a študovne počas letných prázdnin, 

- predchádzanie kolíziám v tvorbe rozvrhu na príslušný semester, 

- dôsledné dodrţiavanie termínov na zverejnenie téz na štátne skúšky, 

- rešpektovanie práv študentov vyplývajúcich zo študijného poriadku, 

- netransparentné a neobjektívne hodnotenie študentov, 

- dodrţiavanie harmonogramu akademického roka v prípade tvorby 

rozvrhových akcií, 

- zlepšenie fungovania pedagogickej praxe, 

- vydávanie kniţných publikácii v kontexte plnenia akreditačných 

kritérií, 

- dôsledná kontrola finančných prostriedkov, ktoré sú v správe dekanátu 

fakulty,  

- komplikovaný mechanizmus verejného obstarávania a dopad na 

katedry, 

- bezplatné vyuţívanie priestorov ŠD Nitra na rôzne aktivity katedier FF 

(beánie), 



- časté akcie (aj mimouniverzitné) v ŠD Nitra narúšajú proces výučby 

v internej aj v externej forme štúdia. Je na zváţenie pre vedenie FF 

a vedenie UKF , vzhľadom na časté vyuţívanie týchto priestorov na 

spoločenské účely, aby v rámci rozvojových projektov vytvorili 

adekvátne podmienky v podobe nových priestorov pre rozvíjanie 

vzdelávacích a výskumných aktivít pracovísk FF.   

 

  

AS FF UKF v Nitre (ako jeden z orgánov akademickej samosprávy 

fakulty) si v čase svojho pôsobenia  v rokoch 2011 a 2012 plne uvedomoval, ţe 

zastupuje  Akademickú obec fakulty, a preto sa usiloval o otvorený dialóg 

s členmi akademickej obce a ich náleţitom informovaní formou zápisníc zo 

svojich zasadnutí na webovej stránke FF UKF v Nitre.  

Ďakujem všetkým členom zamestnaneckej aj študentskej časti 

Akademickej obce za podnetné návrhy, ale aj kritické pripomienky smerujúce 

k zlepšeniu ţivota na našej fakulte. 

Ďakujem zároveň cteným kolegyniam a cteným kolegom v senáte za 

iniciatívny prístup k prerokovávaniu aktuálnych problémov na fakulte a za 

kultivované vedenie diskusie. O aktívnej činnosti členov AS svedčí aj veľké 

mnoţstvo prijatých uznesení, ktorým predchádzalo seriózne preštudovanie 

a prediskutovanie predkladaných materiálov.  

S vedením fakulty spolupracoval AS konštruktívne, diskusia 

o jednotlivých návrhoch a poţiadavkách bola vecná a otvorená. Z pohľadu 

predsedu senátu pozitívne vnímam prístup dekana FF k včasnému predkladaniu 

jednotlivých návrhov. Podporujem jeho úsilie vysporiadať sa s deficitom fakulty 

a pristúpiť k stransparentneniu výkonov jednotlivých pracovísk. Určitý problém 

medzi AS a vedením FF nastal v ostatnom čase z hľadiska rozdielnej filozofie 

a štýlu presadenia návrhu novej metodiky financií zo školného. Dospeli sme 

napokon ku kompromisu, ktorý smeruje k vzájomnému rešpektu medzi vedením 

fakulty a katedrami. Tak, ako vedenie fakulty oprávnene kontroluje výkonové 

parametre a hospodárne vynakladanie prostriedkov katedrami, je potrebné 

zároveň rešpektovať ich opodstatnené potreby a napomáhať personálnemu aj 

materiálnemu rozvoju jednotlivých pracovísk. V kontexte štandardných 

kontrolných mechanizmov AS ţiada vedenie FF, aby AS predloţilo detailný 

rozpis čerpania finančných prostriedkov zo školného v externých formách 

štúdia, ktoré sú rozpočtované do jednotlivých fondov v správe dekanátu a to 

k 30.9. 2013. Je to súčasťou Uznesenia č. 47 z rokovania AS dňa 5.11. 2012. 

 

Prajem dekanovi a celému vedeniu fakulty úspešné rozvojové projekty, 

oţivovanie podmienok pre akademickú slobodu, názorovú 

pluralitu, podporovanie tvorivého potenciálu kaţdého pracovníka fakulty a jeho 

adekvátne finančné ohodnotenie. A spoločne pritom nesmieme zabúdať na to 

podstatné: škola nie je moţná bez študentov a pre nich musíme robiť maximum, 



či uţ v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, organizačnej, ale aj 

kultúrnej a spoločenskej. 

 

 

A celkom na záver krátke zamyslenie: 

Univerzity vznikali a historicky plnili svoje poslanie ako autonómne 

spoločenstvá pedagógov a študentov zapálených pre hľadanie pravdy, 

oslobodených od falošnej slobody a majúcich zmysel pre hĺbavosť, fascináciu, 

tvorivosť a ľudskosť v konaní. Je úţasné, ţe naša univerzita má v mene meno 

muţa, ktorý priniesol „slovo, čo um aj srdce vaše posilní“, ako to máme 

napokon zachytené aj v záhlaví univerzitného časopisu. Načim nám však 

kaţdodenne uvádzať do ţivota tento odkaz. K tomu sme na univerzite povolaní, 

aby sme sa slovom kolegiálne obdarúvali, prejavovali si úctu a rešpekt, ctili si 

akademickú slobodu a zodpovedne sprevádzali univerzitným štúdiom tých, ktorí 

túţia po poznaní a osobnostnom kultivovaní. V pokore prijaté, premyslené 

a vyslovené slovo nás robí ľudskejšími, citlivejšími a vzájomne vnímavejšími. 

V historickom kontexte vyspelé univerzitné prostredie vţdy bolo a musí byť aj 

dnes aj zajtra ţivnou pôdou pre vznešenosť ducha prostredníctvom hĺbky slova 

a miestom pre šľachetnú motiváciu k činom.  

Je chvályhodné, ţe naša fakulta udeľuje cenu Pavla Straussa, je však 

ţiaduce byť kongruentní s jeho posolstvom. Ţivot na fakulte sa zmení 

k lepšiemu, ak zmenu prvoplánovo urobíme v sebe. A potom ţivoty iných, teda 

všetkých, ktorí sme tu, na tejto univerzite a fakulte, uţ nebudú vnímané ako 

„vesmírne ľahostajnosti.“ Ţivot človeka, teda ani profesijný ţivot človeka 

nemôţe byť „epizódou, ktorú moţno nadobro anulovať.“  Vráťme sa k podstate 

veci, teda ku skutočnému poslaniu univerzity, parafrázujúc Alberta Schweizera 

„aby človek pod hlušinou vecí nestratil v sebe človeka.“  

 

 

 

V Nitre 29. 11.  2012   

                                                                     Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.   

                                                                          Predseda AS FF UKF v Nitre 

 

 

 


