
ZÁPISNICA č. 7 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 12. apríla 2016 
 

 

Prítomní: doc. PhDr. Marwan. Al – Absi, Csc., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš 

Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. 

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

PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Lejla Al-Kubati, Bc. Vladimír Brnja, Igor Kocan, Bc. Tomáš 

Královič 

 

Neprítomní: prof. PaedDr. Z. Gadušová, CSc. (neospr.), Bc. Z. Jánošíková (ospr.)  

 

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

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016 pre FF UKF v Nitre  

3. Rozpočet na rok 2016 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre 

4. Diskusia, rôzne 

 

Ad) 1  

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. N. Muránska otvorila zasadnutie senátu a privítala 

všetkých prítomných členov. Následne informovala o kontrole plnenia uznesení (23, 24 a 25 

/2016) zo zasadnutia AS FF UKF dňa 29. 2. 2016 a konštatovala, že uznesenia boli splnené.  

 

Ad) 2 

Na zasadnutie AS bola prizvaná tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová, a.h., ktorá podrobne 

predstavila návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016. Vo svojom vystúpení sa 

vyjadrila k jednotlivým položkám a k ich členeniu. 

 V diskusii k danému bodu programu predseda Ekonomickej komisie AS FF UKF doc. 

P. Ivanič informoval o zasadnutí ekonomickej komisie AS FF (doc. P. Ivanič, prof. S. Krno, I. 

Kocan), ktorá prerokovala návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu s vedením FF UKF dňa 6. 

4. 2016.  

 

Stanovisko EK k bodu 2:  

Členovia ekonomickej komisie odporúčajú členom Akademického senátu FF UKF v Nitre 

schváliť Návrh rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016 pre FF UKF v Nitre.  

(Stanovisko sformuloval a predsedníčke AS doručil doc. P. Ivanič dňa 12. 4. 2016)  

 

 

Ad) 3 

Tajomníčka fakulty Ing. Sylvia Eliášová vysvetlila štruktúru návrhu rozpočtu na rok 2016 pre 

Filozofickú fakultu UKF v Nitre. Podrobne sa vyjadrila k jednotlivým príjmovým 

a výdavkovým zložkám a odpovedala na otázky členov AS. 

 V diskusii k rozpočtu vystúpil dekan fakulty prof. B. Garaj, ktorý zdôraznil 

skutočnosť, že fakulta po dlhej dobe nie je vo finančnom deficite na mzdách. Zdôraznil, že 

táto skutočnosť je zásluhou všetkých pracovníkov fakulty i negociačných procesov 



s rektorátom. Prof. B. Garaj vyjadril presvedčenie, že tento vývoj bude dlhodobý, aj keď 

externé prostredie a jeho vplyvy na chod univerzitného školstva sú nevyspytateľné. 

Filozofická fakulta sa podľa jeho slov vyrovnala ostatným fakultám a je menej závislá od 

financovania z externých foriem štúdia.  

 Dr. T. Koprda sa informoval, ako dlho je udržateľný navrhovaný prebytkový rozpočet. 

Na otázku reagoval dekan fakulty prof. B. Garaj, ktorý apeloval na požiadavku rektorskej 

konferencie o udržateľnosti kritérií rozdeľovania finančných prostriedkov, s ktorou veľmi 

úzko súvisí aj udržateľnosť vyrovnaného rozpočtu fakulty. Za veľký prínos ďalej považuje 

získanie zahraničných grantov a rozšírenie informácií v akademickej obci o skutočnom 

a transparentnom spôsobe financovania fakulty podľa indexácie jednotlivých výstupov. 

 Predseda Ekonomickej komisie AS FF UKF doc. P. Ivanič informoval prítomných, že 

aj tento bod programu bol prerokovaný s vedením FF UKF na už spomínanom stretnutí 

ekonomickej komisie dňa 06.04.2016. 

 

Stanovisko EK k bodu 3:  

Členovia ekonomickej komisie odporúčajú členom Akademického senátu FF UKF v Nitre 

schváliť Rozpočet na rok 2016 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre.  

(Stanovisko sformuloval a predsedníčke AS doručil doc. P. Ivanič dňa 12. 4. 2016)  

 

 

Po ukončení diskusie k bodu 3 opustili hostia prof. B. Garaj a Ing. S. Eliášová rokovanie AS, 

ktorý následne pristúpil k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu. 

 

 

Hlasovanie o návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2016 pre FF UKF v Nitre 

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

 

Uznesenie 26/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2016. 

 

Hlasovanie o návrhu právomoci dekana FF UKF rozhodnúť o použití účelových prostriedkov 

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

v Nitre 

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

 

Uznesenie 27/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje právomoc dekana FF UKF rozhodnúť o použití účelových 

prostriedkov prioritne pre financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti 

na FF UKF. 

 

Hlasovanie o návrhu právomoci dekana FF UKF rozhodnúť o rozdelení dotačných 

prostriedkov pridelených univerzite na základe ďalších dodatkov k Zmluve o poskytnutí 

dotácií zo štátneho rozpočtu v štruktúre bežné výdavky rovnakým spôsobom, ako bola 

rozpísaná dotácia schválená v AS UKF zo dňa 14.3.2016. 

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

 

Uznesenie 28/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje právomoc dekana FFUKF rozhodnúť o rozdelení dotačných 

prostriedkov pridelených univerzite na základe ďalších dodatkov k Zmluve o poskytnutí 



dotácií zo štátneho rozpočtu v štruktúre bežné výdavky rovnakým spôsobom, ako bola 

rozpísaná dotácia schválená v AS UKF zo dňa 14.3.2016. 

 

 

Uznesenie 29/2016/AS/FF 

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

v priebehu roku 2016 a budú mať účelové určenie, to znamená, že na pridelené finančné 

prostriedky sa nebude vzťahovať metodika rozpisu dotácie na FF UKF. 

 

Hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2016 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre. 

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

 

Uznesenie 30/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpočet na rok 2016 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre. 

 

 

Predsedníčka AS FF UKF v Nitre prof. Muránska predložila návrh na schválenie ďalšieho 

uznesenia: 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia zaväzujúceho vedenie FF UKF v Nitre informovať 

Akademický senát FF UKF v Nitre pri schvaľovaní dotácie štátneho rozpočtu na rok 2017 

o čerpaní z dotácie štátneho rozpočtu za rok 2016.  

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

 

Uznesenie 31/2016/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre zaväzuje vedenie FF UKF, aby pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 

2017 informovalo Akademický senát FF o čerpaní z dotácie štátneho rozpočtu za rok 2016.  

 

 

Ad) 4 

V rámci diskusie informovala prof. E. Zelenická o podujatí Nitrianske univerzitné dni, 

s ktorým je spojených veľké množstvo rôznych aktivít pre študentov. Doc. E. Švarbová 

upozornila na tradičné podujatie katedry romanistiky – Dni hispánskej kultúry, ktoré sa koná 

v týchto dňoch.  

  

Na záver rokovania AS FF UKF sa prof. N. Muránska poďakovala všetkým členom za 

aktívnu účasť a ukončila rokovanie AS FF UKF. 

 

 

 

prof. Natália Muránska, PhD. 

predsedníčka AS FF UKF v Nitre 

 

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD. 

 

 


