ZÁPISNICA č. 8
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 22. októbra 2012
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, prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., Bc. Z. Hasarová,
Bc. I. Tyšš, Bc. R. Zemko
Ospravedlnení: doc. N. Muránska, , PhD., Ivan Gábor, Mgr. Veronika Pleštinská
Hostia: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Ing. Sylvia Eliášová, prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia.
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD.
Program:
1. Návrh novej metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia.
2. Návrh použitia finančných prostriedkov zo školného za externé formy štúdia evidovaných na účtoch

pracovísk FF UKF k 1.9.2012
3. Zmena schválenej systemizácie funkčných miest FF.
4. Informácia o voľbách do študentskej časti AS FF.
5. Rozličné a diskusia.
Ad 1, 2)
Po spoločnom dohovore členov AS boli body 1. a 2. prerokované spoločne.
Dekan FF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. predstavil návrh novej metodiky rozpisovania
finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia a zároveň návrh použitia finančných
prostriedkov zo školného za externé formy štúdia evidovaných na účtoch pracovísk FF UKF
k 1.9.2012. Medzi hlavné dôvody predloženia návrhov uviedol povinnosť rozpočtovania všetkých
verejných zdrojov od 1.1.2013, pokračujúci deficit mzdových prostriedkov FF UKF, možnosť lepšieho
plánovania a tým aj hospodárenia s finančnými prostriedkami, zlepšenie konkurencieschopnosti na
domácom a medzinárodnom trhu vzdelávania, potrebu obnoviť technické a majetkové vybavenie
priestorov FF UKF a solidárnosť medzi katedrami, nakoľko nie všetky katedry môžu získať finančné
prostriedky zo školného za externé formy štúdia.
K predloženým návrhom sa ako prvý vyjadril prof. Čukan, ktorý súhlasil s navrhovanou
metodikou. Poukázal však aj na nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami v správe
fakulty a žiadal o nápravu. Doc. Fandelová okrem iného zdôraznila najmä rozdielny prístup
k prerozdeleniu finančných prostriedkov, nakoľko vedúci katedry vidí prácu jednotlivých pracovníkov,
vedenie fakulty však vidí len konečný výsledok a preto by uvítala, aby katedrám zostalo viac
finančných prostriedkov ako vyplýva z navrhovanej metodiky. Upozornila na to, že katedry, ktoré
získajú zo školného za externé formy štúdia vyššie finančné prostriedky, financujú z týchto zdrojov
všetky potreby katedry a dokážu svojím úsilím získať pre fakultu aj viac dotačných finančných
prostriedkov. Bc. Tyšš vyjadril svoj pohľad zo strany študentov katedry, ktorá nemá finančné
prostriedky zo školného na externých formách štúdia. Katedry tak musia vynakladať väčšie úsilie na
získanie finančných prostriedkov, prípadne sa musia vzdať mnohých aktivít (pozvanie hostí, tvorba
propagačných materiálov a iné.). Doc. Hochel súhlasil s myšlienkou solidárnosti medzi katedrami. Na
základe informácií zo senátu UKF však nad navrhovanou metodikou vyjadril prekvapenie, nakoľko
vedenie univerzity uprednostňuje myšlienku, že finančné prostriedky majú zostať tam, kde sa zarobili.
Doc. Dubnička upozornil na trend vydávanie množstva publikácií, z toho v mnohých prípadoch ich
slabú úroveň a dôsledkom toho na nehospodárne využívanie finančných prostriedkov. Prof. Zelenická
vyjadrila nesúhlas s percentuálnym rozdelením finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre potreby

jednotlivých pracovísk v navrhovanej metodike. Doc. Lomnický v diskusii poukázal na to, že katedry,
ktoré pravidelne získavajú zo školného finančné prostriedky, vždy ochotne súhlasili s ich použitím na
fakultné aj univerzitné úlohy. Katedry bez súhlasu štatutára FF nemôžu finančné prostriedky použiť, čo
znamená ich efektívne a hospodárne využitie. Súhlasí so solidárnosťou, nie však s navrhovanou
metodikou a uvítal by zmeny v navrhovanom rozpočtovaní, ale aj v prerozdelení finančných
prostriedkov na účtoch k 1.9.2012. Tajomníčka FF Ing. Sylvia Eliášová informovala o návrhu
prerozdelenia finančných prostriedkov na účtoch k 1.9.2012, avšak doc. Lomnický poukázal na ich
nerovnomerné prerozdelenie.

Ad 3)
AS FF prerokoval a schválil zmenu Systemizácie funkčných a pracovných miest od 1.11.2012 do
31.12.2012. S materiálom členov AS oboznámila tajomníčka FF Ing. Sylvia Eliášová.

Uznesenie 45/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0)
AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Systemizáciu funkčných a pracovných miest FF UKF od
1.11.2012 do 31.12.2012 .

Ad 4)
Predseda AS FF informoval členov senátu o voľbách do študentskej časti AS FF UKF, ktoré sa
uskutočnia 7. 11. 2012. Zverejnenie volebnej listiny kandidátov bude dňa 2. 11. 2012 a vyhlásenie
výsledkov volieb bude dňa 8. 11. 2012.

Ad 5)
V diskusii členovia senátu vyjadril nesúhlas s návrhmi predloženými v bodoch 1. a 2. Pre
dôležitosť prerokovanej problematiky a vzhľadom k tomu, že v diskusii nedošlo k jednoznačným
záverom, predseda senátu doc. Lomnický navrhol ukončenie zasadania bez hlasovania k uvedeným
bodom. Členovia AS sa dohodli na pokračovaní v diskusii na najbližšom zasadaní AS FF dňa
5.11.2012.
doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
predseda AS FF UKF v Nitre
Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová

