
ZÁPISNICA č. 11 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 27. februára 2013 

 
Prítomní: doc. PhDr. M. Al – Absi, CSc., doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD., doc. PhDr. E. Fandelová, 

PhD., doc. V. Chebenová, PhD., Mgr. K. Fabiánová, prof. PhDr. E. Gromová, CSc., 

doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD., doc. N. Muránska, PhD.,  prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD., Zuzana 

Schlosserová, Vladimír Babic, Lucia Valková 

 

Ospravedlnení: doc. PhDr. I. Hochel, PhD., Bc. Michael Augustín, Iveta Ilavská  

 

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

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

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

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení. 

2. Schválenie návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2013 pre FF UKF v Nitre. 

3. Schválenie systemizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre. 

4. Schválenie návrhu na vymenovanie novej prodekanky pre interné formy štúdia. 

5. Schválenie nových študijných programov: Nemčina v hospodárskej praxi, Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii). 

6. Zaradenie novozvolených členov študentskej časti AS do jednotlivých komisií. 

7. Elektronické hlasovanie (kooptovanie nového člena VR FF, schválenie nového zloženia Disciplinárnej 

komisie, schválenie upravenej systemizácie funkčných a pracovných miest na FF). 

8. Rôzne a diskusia. 

 

 

Ad 1) 

Kontrolu uznesení vykonal predseda AS doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD. 

 

Ad 2) 
Dekan FF UKF v Nitre prof. Garaj uviedol základné informácie o rozpočte FF na rok 2013. 

Najväčšie pozitívum je, podľa dekana, výrazné zníženie mzdového deficitu. Metodika rozdeľovania dotácie 

štátneho rozpočtu na UKF zostala aj v tomto roku nezmenená. Podrobnejšie predstavila návrh rozpisu 

dotácií tajomníčka FF Ing. Eliášová.  

V diskusii k rozpočtu sa prednieslo niekoľko otázok. Doc. Fandelová sa pýtala, či FF vyhovuje 

metodika, akou sa štátna dotácia na UKF prerozdeľuje jednotlivým fakultám. Za vedenie odpovedal dekan. 

Uviedol, že momentálne sa FF metodike prispôsobila, ale v budúcnosti zvažujú žiadať o úpravu metodiky 

v niektorých bodoch (napr. vzájomná výučba). Prof. Zelenická poukázala na disproporciu v rozdelení 

finančných prostriedkov za tovary a služby medzi katedrami, centrami a ústavmi (vedecké ústavy 

a Mediálne centrum nemajú vlastných študentov, preto im bolo prerozdelených 5% zo zostatku dotácie na 

tovary a služby). Tajomníčka objasnila metodiku, ktorá zohľadňuje aj čerpanie uvedených súčastí fakulty 

v predchádzajúcom období. Dekan pripomenul vysoký podiel vedeckých pracovísk na vede a výskume FF. 

Prof. Zelenická tiež poukázala na nutnosť výmeny nábytku v učebniach napr. na Hodžovej ulici. Vedenie 

FF informovalo, že je vytvorený fond na obnovu a začali prebiehať kontroly učební, na základe ktorých 

budú postupne vybavené novým nábytkom. Doc. Lomnický poukázal na disproporciu medzi celkovou 

sumou určenou pre FF a sumou v predloženom rozpise dotácie. Pani tajomníčka objasnila túto 

disproporciu. Je to suma dotácií na motivačné štipendiá pre FF, avšak suma ako celok nie je 

prerozdeľovaná na katedry a nie je zahrnutá v predloženom rozpise dotácií. 

 

Uznesenie 50/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 



AS FF UKF schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2013 bez pripomienok. 

 

Uznesenie 51/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1) 

AS FF UKF schvaľuje právomoc dekana FF UKF rozhodnúť o použití nevyčerpaných účelových 

prostriedkov  prioritne pre financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti na FF UKF. 

 

Uznesenie 52/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF berie na vedomie všetky rozpočtové opatrenia, ktoré budú doručené FF UKF v priebehu 

roku 2013 a  ktoré budú mať účelové určenie, teda sa na pridelené finančné prostriedky nebude 

vzťahovať metodika rozpisu dotácie na FF UKF. Dekan FF UKF doručí oznámenie o úprave dotácie 

predsedovi AS FF UKF do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úprave rozpočtu od rektora UKF. 
 

Ad 3) 
Tajomníčka FF predložila a objasnila návrh systemizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF 

v Nitre od 1.3.2013 do 31.8.2013.  

 

Uznesenie 53/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre. 
 

Ad 4) 
Dekan FF informoval o zmene vo vedení FF UKF v Nitre, nakoľko prodekan Dvorecký ukončil 

pracovný pomer s UKF v Nitre. Na funkciu prodekana pre interné formy štúdia navrhol PhDr. Jarmilu 

Jurovú, PhD z Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky. Ako dôvody uviedol jej skúsenosti s internými 

formami štúdia (je zástupkyňou vedúceho katedry), jej odbornosť a korektnosť. Doc. Lomnický rovnako 

ako aj doc. Fandelová potvrdili kvality Dr. Jurovej. Doc. Fandelová vyzdvihla napr. jej vysokú úroveň 

anglického jazyka.  Poukázala však aj na nízky vek prodekanov pre štúdium. Doc. Lomnický v súvislosti 

s blížiacou sa akreditáciu poukázal na potrebu osobnosti, ktorá má viac skúseností.  

 

Uznesenie 54/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 10, proti: 1, zdržal sa: 1) 

AS FF UKF schvaľuje vymenovanie PhDr. Jarmily Jurovej, PhD. za prodekanku pre interné formy 

štúdia na FF UKF v Nitre. 

 

Ad 5) 
PhDr. Roman Trošok, CSc., vedúci Katedry germanistiky, predstavil čelnom senátu nový študijný 

program Nemčina v hospodárskej praxi, ktorý bol schválený Vedeckou radou. Potrebu študijného programu 

uvedeného zamerania odôvodnil požiadavkami uchádzačov a znižujúcimi sa počtami záujemcov o štúdium 

učiteľského zamerania.  

Študijný program: Nemecký jazyk v hospodárskej praxi; študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a 

kultúry; stupeň štúdia VŠ: prvý; forma štúdia: interná; dĺžka štúdia: 6 semestrov; ak. titul: bakalár (Bc.); 

garant: doc. V. Chebenová, PhD. 
 

Uznesenie 55/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie schválenie študijného programu Nemčina v hospodárskej praxi. 
 

Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., vedúca Katedry translatológie, predstavila členom senátu nový 

študijný program, Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), ktorý bol 

schválený Vedeckou radou. Uvedený magisterský študijný program bude nadväzovať na študijný program 

v I. stupni vysokoškolského štúdia.   

Študijný program: Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii); 
študijný odbor: 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo; stupeň štúdia VŠ: druhý; forma štúdia: interná; dĺžka 

štúdia: 4 semestre; ak. titul: magister (Mgr.); garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc. 

 

Uznesenie 56/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF v Nitre berie na vedomie schválenie študijného programu Prekladateľstvo a tlmočníctvo: 

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii). 

 



Ad 6) 
Členovia AS sa v diskusii dohodli na zaradení novozvolených členov študentskej časti AS do 

jednotlivých komisií. 
 

Uznesenie 57/2013/AS/FF (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF v Nitre schválil nasledovné zaradenie novozvolených členov študentskej časti AS: 

Predsedníctvo AS: L. Valkova, Legislatívna komisia: I. Ilavská, Volebná komisia: Bc. M. Augustín, 

Študijná komisia: V. Babic, Ekonomická komisia: Z. Schlosserová. 

 

Ad 7) 

 Členovia AS FF elektronickou formou hlasovali vo veci kooptovania nového člena VR FF prof. PhDr. 

Dalimíra Hajka, DrSc. 

 

Uznesenie 58/2013/AS/FF (hlasovalo 13 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0) 

AS FF UKF v Nitre schválil za nového člena VR FF  prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc. 

 

Členovia AS FF elektronickou formou hlasovali vo veci doplnenia a schválenia nového zloženia 

Disciplinárnej komisie: 

Predsedníčka: PhDr. Jarmila Jurová, PhD. (prodekanka pre interné formy štúdia) 

Noví členovia ako zástupcovia študentov: Ivana Horváthová (2. roč. Bc. štúdium UAP anglický jazyk – 

taliansky jazyk), Bc. Lucia Töröková (1. roč. Mgr. štúdium kulturológia) 

 

Uznesenie 59/2013/AS/FF (hlasovalo 14 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržal sa:1) 

AS FF UKF v Nitre schválil nové zloženie Disciplinárnej komisie: 

Predsedníčka:  

PhDr. Jarmila Jurová, PhD. (prodekanka pre interné formy štúdia) 

Noví členovia ako zástupcovia študentov:  

Ivana Horváthová (2. roč. Bc. štúdium UAP anglický jazyk – taliansky jazyk),  

Bc. Lucia Töröková (1. roč. Mgr. štúdium kulturológia). 

 

Členovia AS FF elektronickou formou hlasovali vo veci schválenia upravenej systemizácie funkčných 

a pracovných miest na FF. 

 

Uznesenie 60/2013/AS/FF (hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržal sa:0) 

AS FF UKF v Nitre schválil upravenú systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF. 

 

Ad 8) 
Prof. Zelenická na úvod diskusie načrtla pretrvávajúci problém rozvrhov (nedodržiavanie 

termínov zo strany katedier, nerešpektovanie prideľovania miestností podľa počtu študentov, presuny 

pedagógov do vzdialených budov). Podobný názor mali aj ďalší členovia AS prof. Gromová a doc. 

AL-Absi. Študenti a niektoré katedry by uvítali tvorbu rozvrhov ešte pred otvorením predzápisu, aby 

si študenti mohli vyberať predmety aj podľa toho, ako im vyhovujú v rozvrhu. Príliš skorá tvorba 

rozvrhu však nezohľadňuje počet prijatých študentov do prvých ročníkov a aj zmeny personálneho 

obsadenia katedier. Problémom je tiež veľká vzdialenosť medzi budovami FF UKF, študenti a vyučujú 

často nestíhajú presuny medzi jednotlivými hodinami.  

Členovia študentskej časti AS sa informovali o priznávaní motivačných (konkrétne 

prospechových) štipendií. Mgr. Fabiánová im vysvetlila základ priznávania prospechových štipendií 

a odporučila prečítať si Štipendijný poriadok UKF.  

 

 

 doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 

 predseda AS FF UKF v Nitre 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Fabiánová 


