
ZÁPISNICA č. 4 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 27. septembra 2011 
 
Prítomní: doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., doc. PhDr. E. Fandelová, PhD., Mgr. K. Fabiánová, 
doc. PaedDr. I. Lomnický, prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., doc. PhDr. M. Al – Absi, CSc., prof. 
PhDr. E. Gromová, CSc., doc. V. Chebenová, PhD., doc. PhDr. I. Hochel, PhD., Veronika Olbertová 
 
Hostia: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., Ing. Sylvia Eliášová 
 
Ospravedlnení: doc. N. Muránska, PhD. 
 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 
 

Rokovanie otvoril a viedol predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. 
 
Program: 
1. Kontrola uznesení 
2. Schvaľovanie materiálov v nasledujúcom poradí: 

A.  Systemizácia funkčných a pracovných miest 
B.  Kalkulácia nákladov rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania 

3. Nový študijný program Katedry rusistiky 
4. Rozličné a diskusia 
 
Ad 1) 

Kontrolu uznesení vykonal predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. Uznesenie 
26/2011/AS/FF bolo predsedom AS FF prednesené vedeniu fakulty, problematika však nebola 
uzatvorená, nakoľko je to celouniverzitný problém a čaká sa na vyjadrenie vedenia univerzity. 
Uznesenie 27/2011/AS/FF bolo realizované. Na ostatnom kolégiu dekana bolo odporučené katedrám 
dôslednejšie kontrolovať termíny zverejnenia štátnicových téz.  

 
Ad 2) 

Ing. Sylvia Eliášová informovala AS o prekladaných materiáloch. V diskusii k predkladaným 
materiálom zaznelo niekoľko pripomienok, ktoré boli do materiálov následne zapracované.  

 
A. Spôsob tvorby  materiálu Systemizácia funkčných a pracovných miest od 1.10.2011 do 

31.8.2012 bol výrazne zmenený oproti predchádzajúcim rokom. V zásade pripadá na jedného 
pracovníka fakulty jedno funkčné alebo pracovné miesto. Takto bola systemizácia predložená senátu.  

 
Uznesenie 28/2011/AS/FF (hlasovalo 10 členov AS, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Systemizáciu funkčných a pracovných miest. 
 

B. Ing. Eliášová predložila návrh Kalkulácie nákladov rigorózneho, habilitačného 
a inauguračného konania. 
Uznesenie 29/2011/AS/FF (hlasovalo 10 členov AS, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Kalkuláciu nákladov rigorózneho, habilitačného a inauguračného 
konania. 
 
Ad 3) 

Prof. Sokolová predložila akreditačný spis študijného programu: Ruský jazyk v interkultúrnej 
a obchodnej komunikácii; študijný odbor: 2.1.28. Slovanské jazyky a literatúry; stupeň VŠ  štúdia: prvý 
(B); forma štúdia: interná/externá; dĺžka štúdia: 6 semestrov; akad. titul: bakalár (Bc.), garant: prof. 
PhDr. Jana Sokolová, CSc. 

Členovia senátu navrhli niekoľko formálnych úprav, ktoré prof. Sokolová akceptovala. 
 



Uznesenie 30/2011/AS/FF (hlasovalo 10 členov AS, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie akreditačný spis pre bakalársky študijný program: Ruský jazyk 
v interkultúrnej a obchodnej komunikácii a navrhuje realizovať pripomienky členov AS. 
 
 
Ad 4) 

 V rozličnom predseda AS otvoril otázku stravovania pre zamestnancov FF, ktorý majú diétny 
alebo iný režim stravovania a nemôžu sa stravovať v univerzitnej jedálni. Takýto zamestnanci by mali 
mať nárok na stravné poukážky.  
 
Uznesenie 31/2011/AS/FF (hlasovalo 10 členov AS, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre odporúča vedeniu FF UKF v Nitre, aby zabezpečilo informovanosť všetkých 
zamestnancov FF o možnosti požiadať v odôvodnených prípadoch o náhradu stravy formou stravných 
lístkov. 
 
  Prof. Zelenická informovala o problémoch a kolíziách v rozvrhu ZS 2011/2012. Kolízie sa 
týkali viacerých katedier a boli dôsledkom nedodržania dohôd pri tvorbe rozvrhu. Problém už bol 
medzitým riešený vedením fakulty. 
  

 Študentka Olbertová predniesla v mene študentov FF požiadavku na sprístupnenie študovne 
a knižnice počas letných prázdnin. 

  
Uznesenie 32/2011/AS/FF (hlasovalo 10 členov AS, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre poveruje predsedu AS, aby s pani prorektorkou Žilovou prerokoval problém so 
sprístupnením knižnice a študovne pre študentov počas letnych prázdnin. 
 
Termín: 30 .11. 2011 Zodpovedný: doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 
 
 
 
 
 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 
 predseda AS FF UKF v Nitre 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová 


