
Zápisnica č. 5 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa  8. decembra 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. 

 

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

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1.  Otvorenie a kontrola uznesení. 

2. Informácie o výsledkoch Komplexnej akreditácie UKF v Nitre. 

3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia. 

4. Metodika rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách   

štúdia na FF UKF. 

5. Systematizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre na1. 9. 2015 – 31. 8. 

2016. 

6. Diskusia. 

7. Rôzne. 

 

Ad) 1. 

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. Muránska 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 (18 a 19/2015/AS FF) 

zo zasadnutia senátu dňa 9. novembra 2015, pričom konštatovala, že prijaté uznesenia sú 

predmetom dnešného rokovania (bod 3 a 4). 

 

Ad) 2. 

O výsledkoch Komplexnej akreditácie činností UKF v Nitre informoval dekan Filozofickej 

fakulty prof. Garaj, pričom zdôraznil, že Filozofická fakulta výraznou  mierou prispela 



k výsledkom KA, pričom výstupy FF patrili v rámci jednotlivých fakúlt UKF   k najvyššie 

hodnoteným.  

 Dekan fakulty priebežne informoval zamestnancov o priebehu a výsledkoch  KA na 

stretnutí s akademickou obcou, i na webovej stránke FF. Dňa 11. novembra 2015 doručili na 

univerzitu záverečné vyjadrenie ministra školstva, ktoré definitívne ukončilo proces 

komplexnej akreditácie činnosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

 Filozofická fakulta UKF podala v rámci akreditácie 187 spisov študijných 

programov. Rozhodnutím ministra boli priznané práva v 157 prípadoch, 8 študijným 

programom boli práva pozastavené a v 11 prípadoch práva odňaté (t. j. FF UKF dosiahla 94% 

úspešnosť v podaných ŠP). Vzhľadom na túto skutočnosť začal dekan FF UKF okamžite 

s prípravou a realizáciou zmien v študijných programoch, ktorým boli práva pozastavené 

alebo odňaté. Osobne sa stretol so študentmi a informoval ich o riešení vzniknutej situácie. 

Súčasne akcentoval, že bude vyvíjať úsilie, aby boli pozastavené práva fakulte opätovne 

priznané. Zároveň upozornil, že medializácia problému ŠP Blízkovýchodné štúdiá (ID 7148) 

je nekorektná a zavádzajúca, verejnosť je o podstate problému a jeho riešeniach informovaná 

len čiastočne, pričom chýbajú transparentné informácie o krokoch, ktoré podniká v tomto 

zmysle UKF.  

 

Ad) 3. 

Tajomníčka fakulty Ing. Eliášová informovala o Čerpaní finančných prostriedkov zo školného 

na externých formách štúdia. Predložila dokument, ktorý sumarizoval použitie finančných 

prostriedkov k 30. novembru 2015. Jednotlivé položky obsahovali údaje o príjmovej časti a 

popis čerpania prostriedkov na konkrétne účely pre potreby FF UKF.  

 Doc. Lomnický sa zaujímal o pohyb peňažných prostriedkov vo fondoch. 

Tajomníčka fakulty vysvetlila, že zdroje sa používajú na materiálne vybavenie katedier, napr. 

v prípade prebudovania laboratória katedry translatológie, ktoré boli spolufinancované z 

týchto prostriedkov. Ďalej sa prostriedky využili na zakúpenie nábytku pre katedry, tlač a 

vydávanie odborných publikácii, financovanie projektov (povinná spoluúčasť na 

financovaní). 

 Uznesenie 20/2015/AS/FF  AS FF UKF  berie informácie o čerpaní finančných 

prostriedkov zo školného na externých formách štúdia na vedomie. 

 

Ad) 4. 

O Metodike rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia 



na FF UKF informoval AS dekan FF UKF prof. Garaj. 

 Najvýraznejšie finančné príjmy fakulty sa odvíjajú od troch základných položiek: 

výsledku komplexnej akreditácie, počtu študentov a počtu publikácii a projektov. Podľa 

výsledkov skončenej akreditácie dostane UKF rozpis nových finančných prostriedkov na 

budúci rok. Dekan fakulty upozornil na fakt, že v súčasnosti nie je UKF v Nitre zaradená 

medzi vysoké školy univerzitného typu, čo znamená, že existuje možnosť zníženia finančných 

prostriedkov o 25 % oproti minulému roku, čo by mohlo  spôsobiť komplikácie pri 

zabezpečení financovania fakulty.  

 Mzdový deficit sa dá riešiť: 1) získavaním študentov a zviditeľňovaním FF; 2) 

prísnou personalistkou; 3) redukciou študijných programov.  

 Negatívne sa prejavuje aj demografický aspekt – v roku 2009 študovalo na FF UKF 

5300 študentov, v súčasnosti študuje na Filozofickej fakulte 3996 študentov. V nadväznosti na 

túto informáciu povedal, že je nutné výraznejšie motivovať záujemcov o štúdium formou 

atraktívnej ponuky študijných programov. V oblasti publikačnej a projektovej činnosti dekan 

ocenil výkony všetkých členov akademickej obce FF. Dekan fakulty deklaroval princípy, 

ktoré ovplyvňujú použitie finančných prostriedkov kumulovaných v jednotlivých fondoch: 1. 

princíp transparentnosti, 2. princíp solidarity a 3. princíp motivácie.  

 Doc. Lomnický navrhol, aby boli viac ocenené katedry, ktoré prinášajú najviac 

finančných prostriedkov do rozpočtu fakulty. Katedry by mali disponovať ešte väčším 

objemom financií, ktorý by mohli voľne použiť, a preto navrhol, aby sa zvýšilo percento 

týchto prostriedkov v prospech daných katedier. Tento návrh podporila doc. Švarbová. 

 Dekan FF UKF v odpovedi uviedol, že nastavenie financií bolo navrhnuté v období 

veľkého počtu externých študentov, ktorý dnes už nedosahuje taký počet a s tým súvisí i nižší 

objem finančných prostriedkov. Pripomenul, že nastavenie použitia finančných prostriedkov 

vychádza z troch spomenutých princípov a z tohto dôvodu považuje Metodiku rozpisovania 

finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia za vhodnú na zabezpečenie 

finančných prostriedkov pre celú FF UKF.  

 Predsedníčka AS prof. Muránska spresnila, že daná Metodika bola schválená dňa 5. 

11. 2012 a  je funkčne nastavená. K tomuto názoru sa pripojil PhDr. Koprda. Doc. Lomnický 

poukázal na skutočnosť, že Filozofická fakulta nedostáva rovnakú finančnú podporu z 

rektorátu ako ostatné fakulty univerzity, pričom preukázala najlepšie výsledky v komplexnej 

akreditácii a má najväčší počet študentov v rámci fakúlt. Doc. Ivanič, ako člen Ekonomickej 

komisie AS UKF, informoval o hospodárení s financiami na jednotlivých fakultách UKF. 

Dekan fakulty pripomenul, že uvedeným problémom by sa mal zaoberať AS UKF.  



 Po skončení diskusie, dala predsedníčka AS FF UKF prof. Muránska hlasovať o 

schválení Metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých formách 

štúdia: 

1. Schválenie Metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného na externých 

formách štúdia na FF UKF. 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS FF, za: 10, proti: 2, zdržal sa: 1. 

Uznesenie 21/2015/AS/FF AS FF UKF schvaľuje Metodiku rozpisovania finančných 

prostriedkov zo školného na externých formách štúdia na FF UKF. 

  

Ad) 5. 

Tajomníčka fakulty Ing. Eliášová predložila AS Systematizáciu funkčných a pracovných miest 

na FF UKF v Nitre na obdobie 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. Dokument bol prerokovaný s 

vedúcimi jednotlivých katedier. Na základe toho bola systematizácia predložená na schválenie 

AS FF.  

 Doc. Lomnický vyjadril nespokojnosť s personálnou situáciou na Katedre 

všeobecnej a aplikovanej etiky.  

 Dekan fakulty zdôraznil, že personalistiku rieši vedenie FF UKF s vedúcimi 

jednotlivých katedier.  

 Po skončení diskusie dala predsedníčka AS FF UKF, prof. Muránska hlasovať o 

Systematizácii funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre na obdobie 1. 9. 2015 – 31. 

8. 2016: 

1. Schválenie Systematizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre na 

obdobie 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 

Priebeh hlasovania: hlasovalo 13 členov AS FF, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2 

Uznesenie 22/2015/AS/FFAS FF UKF schvaľuje Systematizáciu funkčných a 

pracovných miest na FF UKF v Nitre na obdobie 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. 

 

 V závere rokovania AS FF UKF prof. Muránska poďakovala všetkým prítomným 

členom senátu za aktívnu účasť a zdôraznila, že nedoriešenými pripomienkami, resp. 

podnetmi sa bude senát zaoberať na svojom nasledujúcom zasadnutí. 

 

Prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 

Zapísal: PhDr. Tomáš Koprda, PhD. 


