
ZÁPISNICA č. 7 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 28. mája 2012 
 
Prítomní: doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., doc. PhDr. E. Fandelová, PhD., Mgr. K. Fabiánová, 
doc. PaedDr. I. Lomnický, doc. N. Muránska, PhD., prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., doc. PhDr. M. 
Al – Absi, CSc., prof. PhDr. E. Gromová, CSc., doc. V. Chebenová, PhD., Bc. Z. Hasarová, Bc. I. 
Tyšš,  
 
Ospravedlnení: doc. PhDr. I. Hochel, PhD., Ivan Gábor, Mgr. Veronika Olbertová, Bc. R. Zemko 
 
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. Systemizácia funkčných miest FF UKF. 
3. Finančná správa o hospodárení FF za rok 2011. 
4. Schválenie kalkulácie kurzu slovenského jazyka pre cudzincov. 
5. Spôsob financovanie nového internátu, ktorý bol prerokovaný v AS UKF dňa 23.4.2012. 
6. Rozličné a diskusia 
 
Ad 1) 

Kontrolu uznesení vykonal predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. Členmi AS neboli 
vznesené ďalšie pripomienky týkajúce sa uznesení. 

 
Ad 2) 

AS FF prerokoval a schválil materiál Systemizácia funkčných a pracovných miest k 1.9.2012. 
S materiálom členov AS oboznámila tajomníčka FF Ing. Sylvia Eliášová. K materiálu sa vyjadrila doc. 
Fandelová, na základe jej informácií bol materiál upravený a predložený na schválenie AS. 

 
Uznesenie 37/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Systemizáciu funkčných a pracovných miest k 1.9.2012. 

  
Ad 3) 

 AS FF prerokoval a vzal na vedomie materiál Finančná správa o hospodárení FF UKF za rok 
2011. Tajomníčka FF Ing. Sylvia Eliášová podrobne vysvetlila jednotlivé položky materiálu. V diskusii 
k problému bolo členmi AS najviac poukazované na vysokú sumu odvodu rektorátu UKF (25%), nízku 
protihodnotu k vysokému odvodu ale aj chýbajúcu spätnú väzbu použitia odvedených prostriedkov. 
 
Uznesenie 38/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Finančnú správu o hospodárení FF UKF za rok 2011. 
 
Ad 4) 

AS FF prerokoval a schválil kalkulácie Kurzu slovenského jazyka pre cudzincov. Tajomníčka FF 
predstavila kalkulácie, ktoré boli vypracované v 3 variantoch v závislosti od počtu účastníkov kurzu. 
Riaditeľka Jazykového centra FF UKF, ktoré kurzy pripravuje, doplnila informácie o spôsobe 
organizácie kurzov.  
Doc. Al-Absi vyjadril predstavu organizovania kurzov slovenského jazyka pre cudzincov formou 
dvojsemestrálneho štúdia, kde v prvom semestri študenti absolvujú základnú jazykovú prípravu 



a v druhom semestri odbornú, podľa odboru, na ktorý boli študenti prijatí na štúdium. Prof. Zelenická 
reagovala na pripomienku a informovala, že Jazykové centrum by uvedený spôsob kurzov privítalo, ale 
momentálne nemá na zabezpečenie personálne podmienky a chýba aj záujem zo strany študentov o takto 
organizované kurzy.  
 
Uznesenie 39/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje kalkulácie Kurzu slovenského jazyka pre cudzincov. 
 
Ad 5) 

AS FF prerokoval a schválil spôsob financovania nového internátu, ktorý bol prerokovaný 
v AS UKF dňa 23.4.2012. Spôsob a dôvody financovania nového internátu predstavil členom senátu 
dekan FF prof. Garaj.   K téme sa vyjadrili viacerí členovia senátu. Opätovne bolo poukázané na to, že 
fakulty odvádzajú vysoké sumy rektorátu UKF, spolufinancujú kúpu a rozvoj budov UKF a napriek 
tomu nemôžu bezplatne využívať priestory UKF na mimovyučovacie aktivity a ubytovacie kapacity 
pre pozvaných hostí v univerzitných ubytovacích zariadeniach.  
 
Uznesenie 40/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje financovanie nového internátu. 
 
Uznesenie 41/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF, aby predložilo vedeniu UKF žiadosť o odpustenie platieb 
za prenájom priestorov UKF na mimovýučbové aktivity katedier a študentov FF a o odpustenie 
poplatku za ubytovanie pozvaných hostí na vedecké a odborné podujatia FF. 
 
Uznesenie 42/2012/AS/FF (hlasovalo 11 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre žiada vedenie FF UKF o komplexné riešenie priestorov pre katedry FF v súvislosti 
so ziskom nových priestorov pre UKF. 
 
Ad 6) 

V rámci rôzneho dekan FF prof. Garaj predstavil zmenu vedenia FF UKF. Nakoľko Dr. 
Mandová, prodekanka pre interné formy štúdia, požiadala o uvoľnenie z funkcie, dekan navrhol 
nasledovné personálne zmeny: 
Mgr. Michal Dvorecký, PhD. – prodekan pre interné formy štúdia, 
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. – prodekan pre externé formy štúdia a celoživotné vzdelávanie. 
V rôznom informoval I. Tyšš, člen študentskej časti AS, o nezáujme o členstvo v AS a slabú 
informovanosť o AS zo strany študentov. Z dôvodu blížiacich sa volieb do študentskej časti AS 
požiadal o pomoc pri zlepšovaní informovanosti študentov. Tajomníčka FF prisľúbila materiálnu 
pomoc pri tlači plagátov a informačných letákov. 
 
Uznesenie 43/2012/AS/FF (tajne hlasovalo 11 členov AS, za: 10, proti: 1, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Mgr. Michala Dvoreckého, PhD. do funkcie prodekana pre interné 
formy štúdia. 
 
Uznesenie 44/2012/AS/FF (tajne hlasovalo 11 členov AS, za: 10, proti: 1, zdržal sa: 0) 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Mgr. Jozefa Palitefku, PhD. do funkcie prodekana pre externé formy 
štúdia a celoživotné vzdelávanie. 
 
 
 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 
 predseda AS FF UKF v Nitre 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová 


