
ZÁPISNICA č. 9 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 5. novembra 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. PaedDr. I. Lomnický, PhD.,  doc. N. Muránska, PhD.,  prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., Bc. Z. 

Hasarová, Bc. I. Tyšš, Bc. R. Zemko 

 

Ospravedlnení: doc. V. Chebenová, PhD., Ivan Gábor, Mgr. Veronika Pleštinská 

 

Hostia: Ing. Sylvia Eliášová 

 

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. Rozličné a diskusia. 

 

Ad 1) 

Predseda AS doc. Lomnický informoval členov senátu o rokovaní, ktoré uskutočnili spolu 

s podpredsedníčkou AS prof. Zelenickou s vedením fakulty v súvislosti s novým Návrhom metodiky 

rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia. Na podrobnejšie 

predstavenie nového návrhu pozval predseda AS tajomníčku FF Ing. Eliášovú, nakoľko dekan FF prof. 

Garaj bol na zasadnutí vedenia UKF.  

V diskusii k návrhu zaznelo viacero podnetov. Doc. Dubnička sa spýtal, ako budú katedry 

zabezpečovať financovanie výučby externého štúdia, ak pri klesajúcom trende počtu študentov nebude 

navrhovaných 20% finančných prostriedkov stačiť. Prof. Gromová sa informovala na spôsob, ako budú 

katedry zabezpečovať viacročné štúdium, ktorého čerpanie finančných prostriedkov je v každom roku 

iné, keďže všetky nevyčerpané finančné prostriedky sa budú na konci obdobia prevádzať na fondy 

v správe dekanátu. Doc. Fandelová zasa upozornila na možnosť, že katedra nebude môcť finančné 

prostriedky v danom roku vyčerpať napr. kvôli zlyhaniu verejného obstarávania. Na všetky tieto 

pripomienky tajomníčka FF reagovala tým, že katedry správne nastavenými limitmi a rozpočtom 

finančných prostriedkov vo svojej správe musia zabezpečiť pokrytie financovania výučby externého 

štúdia a potrieb katedry. Ak sa vyčerpajú finančné zdroje katedier, oprávnené nároky jednotlivých 

pracovísk budú vykryté z finančných zdrojov v správe dekanátu.  

Doc. Dubnička vyjadril nespokojnosť s tým, že na rokovanie AS neboli pozvaní ako hostia 

všetci vedúci katedier. Predseda AS členov senátu informoval, že s vedúcimi katedier jednal, nebolo 

však možné zosúladiť termín zasadnutia AS tak, aby sa mohli zúčastniť všetci. Na základe podnetu 

doc. Fandelovej sa členovia senátu dohodli, že je potrebné, aby čerpanie finančných prostriedkov zo 

školného na externých formách štúdia, ktoré budú vo výške 35% prevedené do fondov v správe 

dekanátu, bolo transparentné a kontrolovateľné. 

 

Uznesenie 46/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 10, proti: 1, zdržal sa: 1) 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Návrh metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na 

externých formách štúdia pre pracoviská zabezpečujúce tieto formy štúdia. 

 

 

 

 



Uznesenie 47/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF  žiada vedenie FF UKF v Nitre, aby Akademickému senátu FF predložilo detailný rozpis 

čerpania finančných prostriedkov zo školného v externých formách štúdia v správe dekanátu 

rozpočtovaných do jednotlivých fondov k 30.9.2013. 

Termín: 30.9.2013        Zodpovedný: predseda AS 

 

 

 

Ad 2) 
Predseda AS FF informoval členov senátu o rokovaní s vedením fakulty  o návrhu použitia 

finančných prostriedkov zo školného za externé formy štúdia evidovaných na účtoch pracovísk FF 

UKF k 1.9.2012. Oproti pôvodnému je v novom návrhu navŕšenie zostatku pre Katedru všeobecnej 

a aplikovanej etiky, ktorá bola v predchádzajúcom návrhu neadekvátne zaťažená.  

 

Uznesenie 48/2012/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1) 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Návrh použitia finančných prostriedkov zo školného za externé formy 

štúdia evidovaných na účtoch pracovísk FF UKF k 1.9.2012. 

 

 

 

Ad 3) 
Predseda AS informoval členov senátu o plánovanom zasadnutí Akademickej obce dňa 29. 

novembra 2012 od 14:45 do 16:30. Vyzval členov senátu k aktívnej účasti na zasadnutí a prezentovaní 

aktuálnych problémov fakultného života.  

Bc. Tyšš informoval o plánovanej spomienkovej akcii študentského parlamentu  pri 

príležitosti udalostí 17. novembra a Dňa študentstva. 

Predseda AS opakovane informoval o voľbách do študentskej časti AS, ktoré sa uskutočnia 

7.11.2012. 

 

 

 

 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 

 predseda AS FF UKF v Nitre 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová 


