
Zápisnica č. 4 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 9. novembra 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., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., 

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

 

Neprítomní (ospr.): prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Ervín Weiss, PhD. 

 

Hosť: PhDr. Ľuboš Török, PhD. 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení. 

2. Diskusia 

3. Rozličné 

 

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 (13, 14, 15, 16 

a 17/2015/AS FF) zo zasadnutia senátu dňa 25. júna 2015, konštatovala, že všetky uznesenia 

boli splnené. Dodatok k uzneseniu 13/2015/AS FF bol schválený senátom elektronicky. 

Výsledky elektronického hlasovania boli k nahliadnutiu k dispozícii aj v printovej podobe.  

 

Ad) 2. 

Do diskusie sa prihlásila ako prvá doc. PhDr. E. Švarbová, PhD., ktorá poukázala na 

komplikovaný spôsob obstarávania leteniek na zahraničné služobné cesty. Uviedla aktuálny 

problém, ktorému musela čeliť pri získaní leteniek na cestu do Francúzska v rámci projektu 

APVV. Systém VO a EKS, podľa nej, predlžujú a komplikujú získanie leteniek, jej vlastnými 

slovami vedú „k obohacovaniu niekoho“, čo v konečnom dôsledku predražuje nielen ceny 



leteniek, ale aj následné zabezpečenie ubytovania, ktoré realizované na posledný možný 

termín celkovo zvyšuje náklady na ZSC.  

 Doc. P. Ivanič informoval, že rovnakým problémom sa zaoberali na Ekonomickej 

komisii AS UKF v Nitre, kde bolo konštatované, že získavanie a obstarávanie leteniek 

podlieha zákonným normám a kontrole NKÚ, preto univerzita nemôže v žiadnom prípade 

pochybiť pri ich nákupe. 

 Prof. E. Zelenická pripomenula, že letenky nakupuje univerzita a nie jednotlivci, preto 

za ich obstaranie nesie zodpovednosť. Zároveň celková finančná suma, ktorá je vynaložená za 

letenky v rámci univerzity, prekračuje finančný limit, na ktorý sa vzťahuje povinnosť robiť 

VO.  

 V diskusii vystúpil prodekan FF UKF v Nitre, PhDr. Ľuboš Török, PhD. (ako pozvaný 

hosť). Reagoval na predchádzajúce zasadnutie AS FF UKF v Nitre (zo dňa 25. 6. 2015), ktoré 

sa venovalo propagácii a komunikácii fakulty prostredníctvom webových stránok, pričom 

konštatoval, že vznik webových stránok bol časovo nesmierne náročný a že približne 28 % 

uchádzačov o štúdium (interný prieskum FF UKF) hľadá informácie o fakulte na 

internetových stránkach.  

 Funkčnosť a vzhľad stránok je podmienený naprogramovanej šablóne, ktorú FF zdieľa 

s ostatnými fakultami univerzity. Uviedol, že individualizácia stránok je problematická 

a vyžaduje zložitý programátorsky zásah, ktorý v súčasnosti nie je možný, pričom za kľúčové 

považuje koncepciu a šablónu. Reagoval aj na výhrady k bannerovej reklame, ktorú používa 

fakulta na svoju propagáciu. Koncept navrhli študenti a má komunikovať zábavnou formou 

obsah štúdia na fakulte, pričom výrazové prostriedky reflektujú ich vlastný vizuálny jazyk.  

 PhDr. T. Koprda konštatoval, že pri zakúpení šablóny webovej stránky pravdepodobne 

absentoval adresát.  

 Doc. I. Lomnický opakoval svoje výhrady k zvolenej koncepcii, ktorá podľa neho nie 

je vhodná pre akademické médium. Podobne reagoval i zástupca študentskej časti AS T. 

Královič, ktorý uviedol, že forma a koncept bannerovej reklamy pre neho nie je atraktívna. 

 V ďalšej diskusii T. Královič upozornil na problémy s výdajom minutiek v ŠD Nitra 

pre študentov. Hlavný problém je v čase, kedy sa strava vydáva, ako aj to, že koliduje zo 

začiatkom výučby. Informoval, že bude komunikovať priamo s vedením jedálne, aby sa 

problém vyriešil.  

 Doc. I. Lomnický apeloval na dôležitosť stretnutí AS FF UKF v Nitre a nastolil 

otázku metodiky rozpisu čerpania finančných prostriedkov zo školného v externých formách 

štúdia v správe dekanátu FF UKF v Nitre. Zdôraznil, že v súčasnosti je v platnosti metodika, 



ktorá bola schválená ešte v školskom roku 2013/2014. Následne pripomenul, že by sa na pôde 

AS FF UKF v Nitre malo diskutovať o výsledkoch akreditácie.  

 Predsedníctvo AS pripomenulo doc. Lomnickému skutočnosť, že o KA sa 

diskutovalo na niekoľkých stretnutiach akademickej obce, informácie z kolégia dekana 

i rektora sú voľne dostupné na webovej stránke, pričom výsledky KA k 9. 11. 2015 ešte nie sú 

oficiálne zverejnené.  

 

Doc. Lomnický predložil návrhy na dve uznesenia AS FF v Nitre: 

 

1. Návrh na predloženie detailného rozpisu čerpania finančných prostriedkov zo školného v 

externých formách štúdia v správe dekanátu rozpočtovaných do jednotlivých fondov k 30.10. 

2015. 

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

Uznesenie 18/2015/AS/FF 

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 30.10. 2015. 

 

2. Návrh na predloženie nového návrhu metodiky finančných prostriedkov zo školného na 

externých formách štúdia. 

Uznesenie 19/2015/AS/FF 

AS FF UKF žiada vedenie FF UKF v Nitre, aby na ďalšom rokovaní predložilo 

Akademickému senátu FF nový návrh metodiky finančných prostriedkov zo školného na 

externých formách štúdia. 

(Poznámka: znenie navrhovaných uznesení č. 18 a č. 19 koncipoval doc. I. Lomnický a zaslal 

ich predsedníčke AS elektronickou poštou dňa 10. 11. 2015.)  

 Doc. I. Lomnický vzniesol pripomienku k obsahu programu zasadnutia AS. 

Predsedníčka senátu prof. N. Muránska zaujala k pripomienke nasledujúce stanovisko:  

1. Program bol predložený v úvode tohto zasadnutia AS FF UKF a všetci členovia s ním 

súhlasili. 

2. Zaradenie diskusie ako hlavného bodu programu zasadnutia bolo cielené, aby sa mohli 

podrobnejšie prerokovať rôzne problematické otázky, ktoré tlmočia členovia zamestnaneckej 

i študentskej časti senátu na základe požiadaviek členov akademickej obce a ktorým sa pri 

prerokovávaní závažných materiálov (obsahové zabezpečovanie pedagogického procesu, 



vedecká a publikačná činnosť, ekonomické otázky, rozpis dotácie štátneho rozpočtu, 

systematizácia funkčných a systémových miest a pod.) zvyčajne dostáva menej miesta. 

 

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

prítomným členom senátu za aktívnu účasť a zdôraznila, že na nasledujúce zasadnutie senátu 

budú prizvaní predstavitelia vedenia fakulty, aby kompetentne zodpovedali na všetky otázky 

a pripomienky vznesené na tomto zasadnutí. 

 

 

Prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 

Zapísal: PhDr. Tomáš Koprda, PhD. 


