
ZÁPISNICA č. 3 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 25. júna 2015 

 

Prítomní: doc. PhDr. Marwan. Al-Absi, 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., Bc. 

Vladimír Brnja, Tomáš Královič, Igor Kocan 

Neprítomní: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová,  CSc., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., Lejla 

Al-Kubati, Bc. Zuzana Jánošíková,  

 

Hosť: Ing. Sylvia Eliášová 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení.  

2. Systemizácia miest na AR 2015/2016 (platná od 1. 9. 2015) 

3. Výška ročného školného na FF UKF v Nitre pre:  

 - Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme 

 - Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme 

 - Doktorandské študijné programy v internej a externej forme 

4. Kalkulácia nákladov za požičiavanie talárov pre študentov absolventov FF UKF  

5. Rozličné, diskusia.  

 

Ad) 1  

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

a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Členovia senátu vyslovili súhlas, aby sa 

rokovanie senátu riadilo uvedeným programom. 

Následne informovala o kontrole plnenia uznesení AS FF UKF (10, 11 a 12/2015/AS 

FF) zo zasadnutia senátu dňa 28. 4. 2015, konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

 



Ad) 2 

Tajomníčka FF UKF Ing. Sylvia Eliášová (ako prizvaný hosť) informovala o systematizácii 

miest na Akademický rok 2015/2016, ktorá bude platná od 1.9.2015 do 31.08.2016. Ing. 

Eliášová uviedla, že systematizácia bola konzultovaná s vedúcimi jednotlivých katedier na 

kolégiu dekana dňa 17. 6. 2015. Systematizácia sa ešte môže upravovať v závislosti od 

akademického rastu pracovníkov jednotlivých katedier. Po krátkej diskusii pokračovalo 

rokovanie senátu už iba za prítomnosti jeho členov. 

Predsedníčka AS FF UKF predložila na schválenie prítomným členom materiál 

Systematizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 1. 9. 2015 – 31. 08. 2016.  

Priebeh hlasovania: hlasovalo 10 členov AS, za: 10, zdržal sa: 1, proti: 0. 

Uznesenie 13/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje Systematizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre od 

1.9.2015 do 31.08.2016. 

 

 

Ad) 3 

Predsedníčka senátu prof. Muránska predložila na schválenie materiály upravujúce výšku 

ročného školného na FF UKF v Nitre v bakalárskych, magisterských a doktorandských 

študijných programoch v externej forme štúdia (od ak. roku 2016/2017 bude Bc. štúdium 

predĺžené na 4 roky a Mgr. štúdium na 3 roky). Uvedené materiály boli prerokované na 

kolégiu dekana a postúpené AS FF UKF na prediskutovanie a schválenie.  

V diskusii k danému bodu programu vystúpil doc. Lomnický, ktorý po dohode 

s vedúcim katedry žiadal upraviť výšku školného v magisterskom študijnom programe 

Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo z 580 eur na 620 eur. 

Následne predsedníčka senátu prof. Muránska predložila na schválenie výšku 

školného pre jednotlivé externé formy štúdia na FF UKF, pričom AS FF schvaľoval výšku 

školného pre každý študijný program osobitne. 

 

l. Návrh výšky ročného školného v bakalárskych študijných programoch 

uskutočňovaných v externej forme na FF UKF v Nitre (v predloženej podobe). 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 11 členov AS, za: 11, zdržal sa: 0, proti: 0. 

Uznesenie 14/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje výšku ročného školného pre bakalárske študijné programy 

uskutočňované v externej forme na FF UKF v Nitre. 



 

 2. Návrh výšky ročného školného v magisterských študijných programoch 

uskutočňovaných v externej forme na FF UKF v Nitre  (doplnený o zmenu výšky školného v 

študijnom programe Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo z 580 eur na 

620 eur na základe požiadavky katedry všeobecnej a aplikovanej etiky). 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 11 členov AS, za: 11, zdržal sa: 0, proti: 0. 

Uznesenie 15/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje Výšku ročného školného pre Magisterské študijné programy 

uskutočňované v externej forme na FF UKF v Nitre. 

 

 3. Návrh výšky ročného školného v doktorandských študijných programoch 

uskutočňovaných v externej forme na FF UKF v Nitre (v predloženej podobe). 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 11 členov AS, za: 11, zdržal sa: 0, proti: 0 

Uznesenie 16/2015/AS/FF 

AS FF UKF schvaľuje výšku ročného školného pre doktorandské študijné programy 

uskutočňované v externej forme na FF UKF v Nitre. 

 

 

Ad) 4 

 Prof. Muránska predložila senátu na schválenie návrh kalkulácie nákladov za 

požičiavanie talárov pre študentov – absolventov štúdia na FF UKF v Nitre. Keďže v novom 

návrhu sa poplatok mení z doterajších 9 eur na 5 eur za zapožičanie talárov pre študentov FF 

UKF v Nitre, AS FF UKF prislúcha predloženú úpravu schváliť. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 11 členov AS, za: 11, zdržal sa: 0, proti: 0. 

Uznesenie 17/2015/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Kalkuláciu nákladov za požičiavanie talárov pre študentov – 

absolventov štúdia na FF UKF v Nitre vo výške 5,00 Eur. 

 

 

Ad) 5 

V rámci diskusie odzneli viaceré návrhy súvisiace so skvalitnením propagácie (najmä 

nových) študijných programov ponúkaných FF UKF od akad. r. 2015/2016  a celkovej 

obsahovej náplne webovej stránky FF UKF i jednotlivých katedier. 



PhDr. Tomáš Koprda apeloval na zlepšenie propagácie všetkých študijných 

programov, zdôraznil nevyhnutnosť vypracovať koncepciu/stratégiu komunikácie fakulty vo 

vzťahu k uchádzačom o štúdium, pričom je nutné klásť dôraz na kompletizáciu propagácie. 

 Doc. Lomnický sa informoval, kto bol autorom koncepcie inovácie webovej stránky 

FF UKF a zároveň upozornil na devalváciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.  

 Členovia AS FF UKF v Nitre sa zhodli na tom, že je potrebné aktualizovať webové 

stránky jednotlivých katedier, zároveň sa rozhodli odporučiť vedeniu fakulty, aby bol 

vytvorený kompletizovaný manuál informácií, ktoré by mali jednotlivé katedry plošne 

zverejňovať. Webové stránky katedier by mali obsahovať určitú jednotnosť v poskytovaní 

informácií návštevníkom, a zároveň reflektovať špecifiká jednotlivých pracovísk (katedier 

a ústavov).  

 Doc. Lomnický ďalej uviedol, že by v budúcnosti bolo vhodné konzultovať 

programátorské zmeny v informačnom systéme AIS aj s pedagógmi a predovšetkým 

reflektovať ich postrehy na zlepšenie funkčnosti daného systému. 

 Tomáš Královič zdôraznil potrebu zjednodušenia prístupu k študijným plánom 

v rámci jednotlivých študijných programov.  

Prítomní členovia AS FF UKF v Nitre zhodne vyslovili názor, že je dôležité 

sprehľadniť a sfunkčniť webovú stránku FF UKF v Nitre tak, aby mali uchádzači o štúdium 

možnosť informovať sa aj o konkrétnych študijných plánoch v daných študijných 

programoch. Študentská časť AS FF UKF v Nitre konštatovala, že webová stránka fakulty sa 

zmenila iba graficky a nie obsahovo. 

 Prof. Zelenická uviedla, že všetky návrhy na zlepšenie chodu fakulty a univerzity je 

vždy treba postúpiť na ďalšie riešenie jej vedeniu. 

 Doc. Švarbová apelovala na význam osobného kontaktu vo vzťahu k osloveniu 

uchádzačov o štúdium formou návštev pracovníkov fakulty na stredných školách. 

 Na základe diskusie členovia AS FF UKF v Nitre sformulovali odporúčania, ktoré 

bude tlmočiť predsedníčka senátu prof. Muránska vedeniu fakulty: a) FF UKF v Nitre by 

mala na svojej webovej stránke zlepšiť a aktualizovať spôsob prezentácie študijných 

programov, ktorý je dôležité doplniť o konkrétne študijné plány; b) zabezpečiť pravidelnú 

aktualizáciu webových stránok jednotlivých katedier prostredníctvom vedúcich katedier. 

Súčasne AS FF UKF poveril PhDr. Koprdu, aby do najbližšieho zasadnutia senátu pripravil 

Stratégiu komunikácie s uchádzačmi o štúdium na FF UKF v záujme zlepšenia prezentácie 

fakulty. 



V závere rokovania AS FF UKF prof. Natália Muránska, PhD. poďakovala všetkým 

prítomným členom senátu za aktívnu účasť a vyslovila presvedčenie, že podnetné návrhy 

z diskusie prispejú k skvalitneniu komunikácie fakulty s verejnosťou, študentmi, ako aj 

zlepšeniu prezentácie fakulty i jej jednotlivých pracovísk. 

 

Prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

Zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD. 


