
ZÁPISNICA č. 22 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 28. apríla 2015 

 

Prítomní členovia 

Zamestnanecká časť:  

doc. PhDr. Marwan. Al – Absi, Csc., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. 

PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, 

PhD., prof. Natália Muránska, PhD., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., Mgr. Ervín 

Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. 

Ospravedlnený: prof. PhDr. Svetotár Krno, CSc.  

Študentská časť:  

Lejla Al-Kubati, Bc. Vladimír Brnja, Bc. Zuzana Jánošíková, Tomáš Královič 

Ospravedlnený: Igor Kocan,  

 

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

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení. 

2. Schválenie Návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2015 pre Filozofickú 

fakultu UKF v Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým senátom FF UKF 

v Nitre. 

3. Rozličné. 

 

Ad 1) 

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. N. Muránska, PhD. otvorila zasadnutie senátu, 

privítala všetkých prítomných členov, oboznámila ich s programom rokovania a následne 

uskutočnila kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia AS FF UKF v Nitre dňa 2. 12. 2014.  

Uznesenie 1/2014/AS/FF predloženie Správy o činnosti AS FF UKF za obdobie 2010 – 

2014, zodp. doc. Lomnický (je zverejnená na webovej stránke FF UKF) – splnené. 

Uznesenia 2-6/2014/AS/FF vyplynuli z volieb členov predsedníctva AS FF UKF 

v Nitre a členov i predsedov jednotlivých komisií AS. Voľby riadila volebná komisia zvolená 

ad hoc v zmysle rokovacieho poriadku. Uznesenia 2-6 boli splnené a senát, predsedníctvo 

a jednotlivé komisie pracujú v schválenom zložení (pozri zápisnicu zo dňa 2.12.2014). 

Uznesenie 7/2014AS/FF schválenie Organizačného poriadku FF UKF – splnené. 

Uznesenie 8/2014/AS/FF schválenie Dlhodobého zámeru FF UKF (s pripomienkami, 

pripomienky zapracované) – splnené. 

Uznesenie 9/2015/AS/FF schválenie Štatútu folklórneho súboru Ponitran. 

Schvaľovanie sa realizovalo elektronickým hlasovaním, priebeh hlasovania: hlasovalo 15 

členov AS, za: 13, proti: 1, zdržal sa: 1. Do štatútu boli zapracované formálne pripomienky 

prof. PaedDr. E. Zelenickej, PhD. a uvedený štatút nadobudol účinnosť po schválení AS FF 

UKF dňa 3. marca 2015. 

 

Ad 2) 

Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF v Nitre na rok 2015 predložili členom 

AS prizvaní hostia prof. PaedDr. B. Garaj, CSc. a Ing. S. Eliášová. 



V súvislosti s predkladaným návrhom odzneli v diskusii otázky, resp. pripomienky 

k štipendiám: L. Al-Kubati požiadala bližšie vysvetliť a) kritéria udeľovania prospechového 

štipendia pre študentov a možnosť ich prerozdelenia viacerým študentom; b) možnosť 

poskytovania štipendia, resp. finančnej podpory na absolvovania jazykových kurzov (ako 

v napr. v Českej republike). 

Ing. S. Eliášová uviedla, že štipendiá sa udeľujú podľa schválenej metodiky, ktorú je 

možné v budúcnosti upraviť. Dekan fakulty prof. PaedDr. B. Garaj, CSc. k prvej otázke 

uviedol, že nie je možné vopred paušálne stanoviť určitú sumu, pretože jej stanovenie sa 

odvíja od aktuálneho počtu študentov, ktorým vznikne nárok na štipendium. Podľa už 

uvedenej metodiky dostáva prospechové štipendium 10% študentov. Vedenie fakulty sa 

v budúcnosti zamyslí nad prehodnotením kritérií a v prípade záujmu sa študenti taktiež môžu 

obrátiť na MŠVaŠ SR. K druhej otázke spresnil, že na Slovensku sa možnosť financovania 

jazykových kurzov neuvádza. 

Ďalšie pripomienky odzneli k nízkemu financovaniu humanitných vied v súčasnosti 

i v perspektíve (doc. PhDr. P. Ivanič, PhD.) a prerozdeľovaniu finančných prostriedkov na 

univerzitnej úrovni (doc. PaedDr. I. Lomnický, PhD.). 

Dekan fakulty prof. PaedDr. B. Garaj, CSc. informoval, že na zasadnutí kolégia 

rektora vzniesol výhrady k dvom problematickým bodom, resp. nedostatkom: 

1. k metodike prerozdeľovania miest interných doktorandov na základe výsledkov vo 

vedeckej činnosti, pričom by bolo vhodné túto metodiku doplniť o koeficient počtu 

doktorandských študijných programov. 

2. k zabezpečovaniu medzifakultnej výučby, kvôli ktorej fakulta stráca veľa 

prostriedkov. 

 

Prof. PaedDr. Z. Gadušová, CSc, v tejto súvislosti apelovala na sprehľadnenie 

zabezpečovania medzifakultnej výučby a na presné vykazovanie skutočného počtu odučených 

prednášok a seminárov. 

Ďalší okruh diskusie bol zameraný na problematiku organizácie pedagogickej praxe 

študentov FF.  

Prof. PaedDr. Z. Gadušová, CSc. navrhla zvážiť doterajšiu organizáciu pedagogickej 

praxe študentov FF prostredníctvom PF UKF. Prof. PaedDr. E. Zelenická, PhD. akcentovala 

povinnosť študenta nahlásiť metodikovi fakulty zmeny vo výučbe na cvičnej škole. Bc. V. 

Brnja upozornil na laxný prístup učiteľov na cvičných školách. 

Dekan prof. PaedDr. B. Garaj, CSc. požiadal, aby o všetkých negatívach 

a nedostatkoch pri realizácii pedagogickej praxe bolo okamžite informované vedenie fakulty, 

vyslovil tiež názor, že je potrebné hľadať systémové riešenia a nevracať sa k praktikám, keď 

si prax zabezpečovali študenti. 

 

Hlasovanie o Návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2015 pre Filozofickú fakultu 

UKF v Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým senátom FF UKF v Nitre: 

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 13 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

Uznesenie 10/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2015. 

 

Hlasovanie o právomoci dekana FF UKF rozhodnúť o použití účelových prostriedkov 

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

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 13 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 



Uznesenie 11/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje, že dekan FF UKF je oprávnený rozhodnúť o použití účelových 

prostriedkov prioritne pre financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti 

na FF UKF. 

 

Uznesenie 12/2015/AS/FF 

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

v priebehu roku 2015 a ktoré budú mať účelové určenie, t.j. na pridelené finančné prostriedky 

sa nebude vzťahovať metodika rozpisu dotácie na FF UKF.  

 

AS FF berie na vedomie uznesenie 12/2015/AS/FF. 

 

 

Ad 3) 

 V rámci tohto bodu programu odznelo viacero infomácií: 

a) doc. PhDr. P. Ivanič, PhD. informoval o zasadnutí AS UKF zo dňa 7. 5. 2015, ktoré 

sa zaoberalo najmä ekonomickými otázkami, ktoré prerokovala ekonomická komisia AS 

UKF, ako aj o možnostiach rekonštrukcie budov FF UKF v budúcnosti. 

b) Členka študentskej časti AS FF L. Al-Kubati informovala senát o problémoch 

študentov s uznaním predmetov absolvovaných v zahraničí v rámci pobytov Erasmus na 

domovskej katedre. 

Dekan fakulty prof. PaedDr. B. Garaj, CSc. zdôraznil potrebu prediskutovania 

problematiky s domovskou katedrou pred odchodom na stáž. Doc. PhDr. E. Švarbová, PhD. 

spresnila, že konkrétny zoznam predmetov, ktoré sa uznávajú, je schválený domovskými 

katedrami a prodekanom fakulty. 

c) T. Královič informoval o priebehu podujatia Putovný pohár FF UKF, II. ročník, 

ktoré organizovali členovia študentskej časti AS FF UKF. Podujatie sa konalo v dňoch 24. – 

25.03.2015. Súťaž sa členila na dve časti: vedomostnú a športovú. Celkovým víťazom sa stali 

študenti Katedry rusistiky FF UKF. T. Královič poďakoval dekanovi fakulty za pomoc 

a podporu pri organizácii tohto podujatia.  

 

Na záver rokovania AS FF UKF predsedníčka prof. N. Muránska, PhD. poďakovala 

všetkým členom za spoluprácu a ukončila rokovanie AS FF UKF. 

 

 

Prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 

 

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD. 


