
ZÁPISNICA č. 6 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 27. februára 2012 

 

 
Prítomní: doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD., prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., doc. PhDr. M. Al 

– Absi, CSc., doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., prof. PhDr. E. Gromová, CSc., doc. 

V. Chebenová, PhD., doc. PhDr. I. Hochel, PhD., Mgr. Veronika Olbertová, Bc. Z. Hasarová, 

Bc. I. Tyšš, Bc. R. Zemko, Bc. Ivan Gábor 

Ospravedlnení: doc. PhDr. E. Fandelová, PhD., Mgr. K. Fabiánová, doc. N. Muránska, PhD., 

 

Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Ing. Sylvia Eliášová 

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Rokovanie otvoril a viedol predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. 

 

Program: 

            1. Kontrola uznesení. 

            2. Prerokovanie a schválenie Rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 pre  

                Filozofickú fakultu UKF v Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým 

                senátom FF UKF v Nitre. 

            3. Kalkulácia školného pre občanov iných ako členských štátov EÚ samoplatcov na 

                UKF v Nitre na ak. rok 2012/2013. 

            4. Schválenie zmeny v bakalárskom študijnom pláne študijného programu:učiteľstvo  

                nemeckého jazyka a  literatúry. 

            5. Rozličné a diskusia. 
 

 

Ad 1) 

Kontrolu uznesení vykonal predseda AS doc. I. Lomnický. Členmi AS neboli vznesené ďalšie 

pripomienky týkajúce sa uznesení.  

 

Do programu rokovania AS bol doplnený tretí bod zahrňujúci Kalkuláciu školného pre občanov 

iných ako členských štátov EÚ samoplatcov na UKF v Nitre na ak. rok 2012/2013. Ďalším 

bodom na doplnenie programu bolo delegovanie člena za Študentskú časť AS do vedenia AS FF 

a doplnenie do študijnej komisie. Bol zaradený do piateho bodu.  

 

Ad 2) 

              AS FF prerokoval a schválil Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 pre Filozofickú 

              fakultu UKF v Nitre. Metodiku vysvetlila a štruktúru rozpočtu odprezentovala tajomníčka FF 

              Ing. S. Eliášová. Urobila porovnanie s predchádzajúcim rokom. Ku koncepcii rozpočtu vystúpil 

              aj dekan FF prof.  B. Garaj, ktorý poukázal na proces tvorby rozpočtu a na perspektívu do  

              budúcnosti s ambíciou vyrovnaného rozpočtu fakulty. 

 V  diskusii vystúpili viacerí členovia senátu: 

Bc. I. Tyšš poukázal na formálnu neprehľadnosť rozpisu rozpočtu. 

Doc. I. Hochel reagoval na rozpis dotácie pre doktorandov, lebo v 1. roč. už nie sú účelovo 

viazané prostriedky. Tiež poukázal na problém štipendia pre externistov, ktoré je nenáležité. 

V tomto kontexte reagovala aj Doc. V. Chebenová. 

Bc. R. Zemko ocenil pozitívny trend smerujúci k znižovaniu deficitu FF a zaujímal sa 

o možnosť dodatočného pridelenia finančných prostriedkov. 

Bc. I Tyšš diskutoval k prepočítavaniu financií v kategórii tovary a služby a vyjadril názor, že 

by to  nemalo byť podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry, vhodnejší by bol koeficient odboru. 

           

           



           

          Dekan FF prof. B. Garaj zaujal na záver diskusie k rozpočtu stanovisko, odpovedal na 

otázky a pripomienky členov senátu a poukázal na transparentnosť narábania s financiami 

a dodržiavanie pravidiel čerpania prostriedkov. 

                      

Uznesenie 34/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1) 

              AS FF UKF v Nitre schválil Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2012 pre Filozofickú 

              fakultu v Nitre.  

 

Ad 3) 
AS prerokoval Kalkuláciu školného pre občanov iných ako členských štátov EÚ samoplatcov na 

UKF v Nitre na ak. rok 2012/2013. Kalkuláciu predstavila a vysvetlila tajomníčka FF Ing. S. 

Eliášová. Členovia senátu mali k dispozícii materiál v tlačenej podobe. V diskusi k tomuto bodu 

vystúpili: 

Doc. M. Al- Absi  reagoval na potrebu prípravy zahraničných študentov v slovenskom jazyku. 

Prof. E. Zelenická vyjadrila názor, že otvorenie kurzu pre zahraničných študentov závisí od ich 

počtu a poukázala na konkurencieschopnosť našej fakulty. 

  Doc. I. Hochel poukázal na hľadanie efektívneho modelu vzdelávania zahraničných študentov 

na FF. 

 

Ad 4) 
Schválenie zmeny v bakalárskom študijnom pláne študijného programu: učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry. 

              Doc. V. Chebenová zdôvodnila zmenu v študijnom programe, týkajúcu sa bloku povinných  

              predmetov, ktoré boli doplnené o predmet špeciálny jazykový seminár . Zmyslom zmeny je  

              vyrovnanie a odstránenie nedostatkov v hovorenej nemčine v zimnom a letnom semestri 1. 

              ročníka. 

 

Uznesenie 35/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa:0) 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie zmenu v bakalárskom študijnom pláne študijného 

programu:  učiteľstvo nemeckého jazyka a  literatúry. 

  

 

Ad 5) 

V rámci tohto bodu AS FF prerokoval delegovanie člena za Študentskú časť AS do vedenia AS 

FF a doplnenie do študijnej komisie. Do vedenia AS FF bola navrhnutá Bc. Zuzana Hasarová 

a do študijnej komisie Bc. Radoslav Zemko. 

 

Uznesenie 36/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa:0) 

AS FF UKF v Nitre odsúhlasil delegovanie Bc. Z. Hasarovej do vedenia AS FF a Bc. R. Zemka 

do študijnej komisie. 

 

V diskusii doc. M. Al- Absi  otvoril problém konzultácie rigoróznych prác vzhľadom na nízku 

obsahovú úroveň a nezvládnutie metodológie kompatibilnej s univerzitným štúdiom. 

Prof. E. Zelenická navrhla prediskutovať tento problém na Kolégiu dekana. 

Bc. R. Zemko v diskusii poukázal na rešpektovanie práv študentov vyplývajúcich aj zo 

študijného poriadku. Osobitne poukázal na problém netransparentného a neobjektívneho 

hodnotenia študentov.   

 

 

 

 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 

 predseda AS FF UKF v Nitre 

 


