
 
ZÁPISNICA č. 2 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 
konaného dňa 18. apríla 2011 

 
Prítomní: doc. PhDr. M. Al – Absi, CSc., doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., doc. PhDr. E. Fandelová, 
PhD., Mgr. K. Fabiánová, prof. PhDr. E. Gromová, CSc., doc. PhDr. I. Hochel, PhD., doc. 
V. Chebenová, PhD., doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD., doc. N. Muránska, PhD., prof. PaedDr. 
E. Zelenická, PhD., Marta Borovská, Ivan Gábor, Zuzana Hasarová, Mgr. Veronika Olbertová, Igor 
Tyšš 
 
Hosť: Ing. Sylvia Eliášová 
 
Ospravedlnení: Igor Tyšš  
 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 
 

Rokovanie otvoril a viedol predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. 
 
Program: 
1. Metodika rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF, Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF, 

Metodika nakladania s mimorozpočtovými prostriedkami FF, Metodika krytia mzdového deficitu 
na FF 

2. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 
3. Rozličné 
 
Ad 1) 

Pani tajomníčka FF Ing. Sylvia Eliášová oboznámila členov AS s jednotlivými prekladanými 
materiálmi.  Podrobne vysvetlila jednotlivé body, ku každému predkladanému materiálu prebehla 
diskusia.  

Prof. PhDr. E. Gromová, CSc., kritizovala systém KIS a zbytočné nadmerné zaťaženie 
administratívnymi povinnosťami pri publikačnej činnosti.  Študentka M. Borovská navrhovala 
v rozpise dotácie zvážiť prednostne možnosť vykrytia deficitu z mimodotačných prostriedkov, nie 
navrhovaným krátením dotácie na Tovar a služby.  

 V rámci diskusie na základe návrhu doc. PhDr. I. Hochela, PhD., bolo uskutočnené hlasovanie 
za zmenu formulácie uznesenia týkajúceho sa rozpisu dotácie. Pôvodné znenie: „AS FF UKF berie na 
vedomie všetky rozpočtové opatrenia...“. Navrhované znenie: „AS FF UKF bude informovaný 
a následne zoberie na vedomie...“. 
 
Uznesenie 11/ 2011/AS/FF (hlasovalo 15 členov AS, za: 1, proti: 7, zdržal sa: 7) 
AS FF UKF ponecháva pôvodné znenie formulácie uznesenia. 
 
Uznesenie 12/ 2011/AS/FF (hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0) 

a) AS FF UKF ukladá vedeniu FF, aby riešilo neúnosné administratívne zaťaženie 
pracovníkov pri zadávaní publikácii do KIS. 

b) AS FF UKF žiada vedenie FF, aby pri najbližšom predkladaní Rozpisu dotácie štátneho 
rozpočtu predložil AS zostatok na účte FF, čerpanie dotácie štátneho rozpočtu za 
predchádzajúce obdobie. 

c) AS FF UKF žiada vedenie FF, aby pri najbližšom zasadaní AS predložili členom senátu 
správu o využívaní finančných prostriedkov získaných za prijímacie konanie. 

 
Uznesenie 13/ 2011/AS/FF (hlasovalo 15 členov AS, za: 9, proti: 6, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF v Nitre bez 
pripomienok.. 



Uznesenie 14/ 2011/AS/FF (hlasovalo 15 členov AS, za: 8, proti: 6, zdržal sa: 1) 
a) AS FF UKF schvaľuje Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF v Nitre na rok 2011 bez 

pripomienok. 
b) AS FF UKF schvaľuje právomoc dekana FF UKF rozhodnúť o použití nevyčerpaných 

účelových prostriedkov v súlade s príkazom rektora č. 5/2008.  
c) AS FF UKF ukladá dekanovi FF UKF prioritne použiť tieto finančné prostriedky na 

financovanie rozvoja informačných technológii a edičnej činnosti na FF UKF.  
d) AS FF UKF berie na vedomie všetky rozpočtové opatrenia, ktorú budú doručené FF UKF 

v priebehu roku 2011 a ktoré budú mať účelové určenie, teda sa na pridelené finančné 
prostriedky nebude vzťahovať metodika rozpisu dotácie ŠR na FF UKF. Dekan FF UKF doručí 
oznámenie o úprave dotácie predsedovi AS FF UKF do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o úprave rozpočtu od rektora UKF. 

e) AS FF UKF ukladá dekanovi fakulty zabezpečiť prostredníctvom ekonomického oddelenia 
dekanátu priebežné informovanie o čerpaní finančných prostriedkov pracovísk fakulty podľa 
jednotlivých ŠPP prvkov za všetky zdroje financovania. 

f) AS FF UKF ukladá dekanovi fakulty a vedúcim zamestnancom fakulty realizovať prípadné 
personálne opatrenia tak, aby sa minimalizovali dopady na personálne obsadenie jednotlivých 
pracovísk fakulty.  

g) AS FF UKF žiada členov AS UKF zastupujúcich FF UKF, aby vyvinuli maximálne úsilie na 
presadenia návrhov FF UKF v oblasti financovania (zníženie odvodov, zmena metodiky rozpisu 
rozpočtu a pod.). 

 
Uznesenie 15/ 2011/AS/FF (hlasovalo 15 členov AS, za: 8, proti: 6, zdržal sa: 1) 
AS FF UKF schvaľuje Metodiku nakladania s mimorozpočtovými prostriedkami „program – školné“ za 
externé formy štúdia na FF UKF v Nitre bez pripomienok. 
 
Uznesenie 16/ 2011/AS/FF (hlasovalo 15 členov AS, za: 8, proti: 6, zdržal sa: 1) 
AS FF UKF schvaľuje Metodiku krytia mzdového deficitu na FF fakulte UKF v Nitre bez pripomienok. 
 
 
Ad 2) 

Za zástupcu FF UKF v Nitre do Rady vysokých škôl bola navrhnutá Tatiana Mandová, CSc., 
ktorá s návrhom súhlasila. 
 
Uznesenie 17/2011/AS/FF(hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre  Tatianu Mandovú, CSc.  za zástupcu FF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl. 
 
Ad 3)  
  Mgr. K. Fabiánová navrhla AS FF preskúmať opodstatnenosť vykonávania preventívnych 
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci u všetkých zamestnancov UKF. Ďalej navrhla preskúmať 
dodržiavanie zákona, ktorý upravuje poskytovanie stravovania pre zamestnancov počas celozávodnej 
dovolenky v univerzitnej jedálni. 
 
 
 
 
 
 
 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 
 predseda AS FF UKF v Nitre 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová 


