
ZÁPISNICA č. 11 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 9. mája 2017 

Prítomní: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár 

Krno, CSc., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., Mgr. Ervín 

Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Viktória Rigová, Mgr. Dominika Drábová, 

Mgr. Vladimír Koppan, Bc. Lukáš Šabík, Mgr. Lucia Valková 

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

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení

2. Systematizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 9. 2017

3. Návrh rozpisu základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2017 pre Filozofickú fakultu UKF v

Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým senátom FF UKF v Nitre

4. Rozpočet FF UKF na r. 2017 (tabuľka)

5. Rozpočet FF UKF na r. 2017 s vysvetlivkami (text)

6. Prehľad čerpania finančných prostriedkov na mzdy a odvody z dotácie na r. 2016

7. Správa o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2016

8. Hodnotenie tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií

9. Návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre

10. Rozličné a diskusia

Ad) 1 

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

všetkých prítomných členov. Následne informovala o kontrole plnenia uznesení  (37, 38, 39) zo 

zasadnutia AS FF UKF konaného dňa 14. 3. 2017 a konštatovala, že uvedené uznesenia boli 

splnené. K uznesenie 37/2017/AS/FF pripomenula, že Správu o činnosti AS FF UKF predniesla 

aj na stretnutí akademickej obce Filozofickej fakulty dňa 27.4.2017, keďže činnosť AS chápe aj 

ako spôsob komunikácie akademickej obce s vedením FF UKF a vice versa.   

Predsedníčka AS FF UKF následne navrhla doplniť program rokovania senátu o bod 

2a – Stanovisko ekonomickej komisie AS k jednotlivým bodom zasadnutia. S uvedeným návrhom 

súhlasili všetci členovia senátu, nakoľko Ekonomická komisia AS zasadala pred plánovaným 

zasadnutím akademického senátu, aby mohla zodpovedne a včas posúdiť jednotlivé návrhy 

finančného charakteru a tak poskytnúť senátu  kompetentné stanovisko. 

Ad) 2 

V rámci rokovania o tomto bode programu tajomníčka fakulty Ing. Sylvia Eliášová predstavila 

návrh systematizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 9. 

2017. Vo svojom vystúpení informovala o pretransformovaní vedecko-výskumných pracovníkov 

na odborných asistentov a vysvetlila jednotlivé zmeny a úpravy v rámci návrhu. Všetky zmeny 

boli jednotlivo konzultované s vedúcimi katedier a ostatnými pracoviskami FF UKF v Nitre. 
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Ad) 2a 

Doc. P. Ivanič – predseda ekonomickej komisie, informoval o zasadnutí komisie dňa 4. mája 

2017. Ekonomická komisia sa zaoberala rozpisom základnej dotácie, prehľadom čerpania 

finančných prostriedkov a rozpočtom FF UKF v Nitre na rok 2017. Ekonomická komisia 

vyslovila súhlasné stanovisko s jednotlivými návrhmi a ostatným členom sprístupnila zápisnicu 

z rokovania ekonomickej komisie. Zápisnica to zasadnutia Ekonomickej komisie AS tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice AS.  

 

Ad) 3 

V tomto bode rokovania tajomníčka fakulty detailne predstavila a vysvetlila návrh rozpisu 

základnej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017. Informovala o úprave tarifných platov 

a odvodového zaťaženia, ďalej o zmene vo financovaní štipendií pre interných doktorandov, 

ktorých pokrytie bude formou účelových miest zabezpečovať dekanát FF UKF v Nitre od 1.9. 

2017. V tejto súvislosti uviedol doc. P. Ivanič, že AS UKF v Nitre delegoval túto kompetenciu 

na dekanáty jednotlivých fakúlt. Prof. E. Zelenická v tejto súvislosti uviedla, že by bolo vhodné 

klásť väčší dôraz na kvalitu doktorandov a ich výber. Prof. N. Muránska upozornila, že za 

kvalitu doktorandov zodpovedá konkrétna odborová komisia doktorandského štúdia.  

 

Ad) 4, Ad) 5 

Tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová predstavila návrh rozpočtu FF UKF na rok 2017. Vyjadrila 

sa k jednotlivým položkám rozpočtu, princípom, plánovaniu a realizácii rozpočtového plnenia 

a zároveň sa sústredila na špecifikáciu jednotlivých príjmov a výdavkov plánovaných 

v rozpočte.  

 

Ad) 6 

Tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová informovala o prehľade čerpania finančných prostriedkov 

na mzdy na odvody z dotácie na rok 2016 a zdôraznila, že všetky mzdové nároky sú pokryté, 

pričom jestvuje kladný rozdiel v čerpaní. 

 

Ad) 7 

Tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová predniesla senátu správu o hospodárení FF UKF v Nitre za 

rok 2016. V diskusii k tomuto bodu programu navrhol doc. P. Ivanič možnosť informovať sa 

u kvestorky univerzity, ako sú rozdeľované finančné prostriedky, ktoré do spoločného 

univerzitného fondu odvádza Filozofická fakulta. Po krátkej diskusii sa členovia AS FF UKF 

zhodli, že rektorát sa v tejto súvislosti nebude oslovovať.  

 

Členovia AS pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu. 

 

Hlasovanie o systematizácii funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou    

od 1. 9. 2017 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

Uznesenie 40/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje systematizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 

s účinnosťou od 1.9.2017. 

 

Hlasovanie o návrhu rozpisu dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2017. 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0). 
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Uznesenie 41/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2017. 

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 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0). 

Uznesenie 42/2017/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 právomoci dekana rozhodnúť o rozdelení dotačných prostriedkov pridelených 

univerzite na základe ďalších dodatkov k Zmluve o poskytnutí dotácii zo štátneho rozpočtu. 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0). 

Uznesenie 43/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje právomoc 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 27.3.2017. 

Uznesenie 44/2017/AS/FF 

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

v priebehu roku 2017 a  ktoré budú mať účelové určenie, teda sa na pridelené finančné 

prostriedky nebude vzťahovať metodika rozpisu dotácie na FF UKF. 

Hlasovanie o Správe o hospodárení Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2016. 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0). 

Uznesenie 45/2017/AS/FF 

Akademický senát Filozofickej fakulty UKF v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení FF UKF 

v Nitre za rok 2016. 

Hlasovanie o rozpočte na rok 2017 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0) 

Uznesenie 46/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpočet na rok 2017 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre. 
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Ad) 8 

Na rokovanie AS FF UKF bol prizvaný dekan fakulty prof. B. Garaj, ktorý predstavil návrh 

hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií. Vo svojom 

vystúpení zdôraznil, že ide o motivačný nástroj a objektivizáciu výkonov pracovníkov, pričom 

zo strany ministerstva školstva nie sú tieto aktivity akceptované, pričom sa v rámci všeobecného 

hodnotenia pracovníkov málo zohľadňuje ich pedagogická úspešnosť a individuálne aktivity 

v prospech fakulty. V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpilo viacero členov AS. Doc. P. Ivanič 

víta vznik tohto materiálu, Dr. T. Koprda sa informoval, akým spôsobom sa bude rozlišovať 

medzi členstvom pracovníkov v odbornej a vedeckej organizácii a doc. I. Lomnický zdôraznil 

význam práce metodikov pedagogickej praxe na jednotlivých katedrách, prof. E. Zelenická 

navrhovala ponechať hodnotenie zamestnancov v kompetencii vedúcich pracovísk. V závere 

diskusie dekan fakulty prof. B. Garaj zdôraznil, že ide o flexibilný materiál, ktorý je možné 

v budúcnosti prehodnotiť. 

Ad) 9 

Dekan fakulty prof. B Garaj predstavil návrh na zmenu Organizačného poriadku FF UKF 

v Nitre. V článku 3, bode 2 – Členenie fakulty navrhuje zmenu, ktorá by reflektovala reálny stav, 

objektívne a logické požiadavky kladené na fungovanie jednotlivých katedier ako svojbytných 

celkov.  

Pôvodné znenie: 

Katedry, ústavy a centrá sú základnými súčasťami fakulty, na ktorých sa uskutočňuje 

vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť v príslušných študijných programoch a vedných 

odboroch. 

Navrhované znenie: 

Katedry, ústavy a centrá sú základnými súčasťami fakulty, na ktorých sa uskutočňuje 

vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť v príslušných študijných programoch a vedných 

odboroch. Podmienkou existencie samostatnej katedry je vlastný 

študijný bakalársky alebo magisterský program.  

Po diskusii k tomuto bodu programu dekan opustil rokovanie AS FF UKF. 

Členovia senátu následne diskutovali o návrhu hodnotenia tvorivých zamestnancov a zhodli sa 

na týchto doplneniach predloženého materiálu: 

1. v časti Organizácia podujatí doplniť položku Iné,

2. v časti Členstvo vo výboroch, komisiách, radách a pod. doplniť položku Iné,

3. v časti Posudková činnosť doplniť položku Iné,

4. v časti Iné aktivity doplniť položky Metodik pedagogickej  praxe v bodovom hodnotení

10 a Metodik odbornej praxe v bodovom hodnotení 5.

Hlasovanie o návrhu hodnotenia zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 11, proti: 1, zdržal sa: 0) 
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Uznesenie 47/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje Metodiku hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF mimo 

rámca rozpočtových kritérií s pripomienkami. 

Hlasovanie o návrhu zmeny a doplnenia Organizačného poriadku FF UKF v Nitre 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 12 členov AS – za: 11, proti: 1, zdržal sa: 0). 

Uznesenie 48/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje zmenu Organizačného poriadku FF UKF v Nitre v znení 

uvedenom v Ad) 9, s účinnosťou od 1.9.2017. 

Ad) 10 

V rámci diskusie sa doc. I. Lomnický vyjadril k možným úskaliam systému bodového 

hodnotenia a doc. P. Ivanič sa zamyslel nad možnosťou vytvorenia obdobného materiálu aj pre 

študentov, v súvislosti s konštatovaním študentskej časti AS k udeľovaniu motivačných 

štipendií, ktoré, podľa nich, pôsobia skôr demotivačne. Mgr. L. Valková sa informovala 

o právomoci doktorandov vo vzťahu k zapisovaniu hodnotenia študentov do AIS.

Na záver rokovania AS FF UKF v Nitre sa predsedníčka 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. 


