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ZÁPISNICA č. 12 

zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 23. októbra 2017 
 

Prítomní:  prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., PhDr. 

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

prof. Natália Muránska, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. 

Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Dominika Drábová, 

Mgr. Vladimír Koppan, Viktória Rigová, Mgr. Lucia Valková  

 

Neprítomní: Bc. Lukáš Šabík (ospr.) 

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

 

AS bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Systemizácia funkčných a pracovných  miest na FF UKF od 1.1.2018 

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

4. Návrh metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo školného v externých 

formách štúdia 

5. Hodnotenie tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií 

6. Návrh členov disciplinárnej komisie 

7. 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  

(40 – 48) z predchádzajúceho zasadnutia AS FF UKF v Nitre a konštatovala, že uvedené 

uznesenia boli splnené, resp. sa plnia priebežne. 

Ad ) 2 

V rámci rokovania o tomto bode programu bola na zasadnutie AS prizvaná tajomníčka 

fakulty Ing. Sylvia Eliášová, ktorá predstavila  návrh systemizácie funkčných a pracovných 

miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 1. 2018. Vo svojom vystúpení informovala 

o úpravách v systemizácii vyplývajúcich zo zvyšovania vedeckej kvalifikácie pracovníkov 

fakulty a vysvetlila jednotlivé zmeny či úpravy v rámci návrhu, ktoré boli konzultované 

s vedúcimi katedier a ostatných pracovísk FF UKF v Nitre. 
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Ad ) 3 

 

Tajomníčka fakulty Ing. Sylvia Eliášová oboznámila členov AS s prehľadom čerpania 

finančných prostriedkov zo školného v externých formách štúdia, ktorých prerozdelenie 

bližšie špecifikovala podľa jednotlivých fondov čerpania. 

V diskusii prof. Z. Gadušová požiadala o spresnenie konkrétnych spôsobov vynakladania 

finančných prostriedkov na prezentáciu možností štúdia na detašovaných pracoviskách FF 

UKF v rámci študijného fondu. Dekan fakulty prof. B. Garaj uviedol, že prostriedky zo 

školného v externých formách štúdia majú byť primárne využívané na propagáciu týchto 

študijných foriem, a preto nevidí nedostatky v súvislosti s vynakladaním fin. prostriedkov na 

tvorbu a vydávanie propagačných materiálov. Konštatoval, že v súčasnosti je relatívne 

problematické anticipovať najvhodnejší spôsob prezentácie u potenciálnych záujemcov 

o štúdium. Doc. I. Lomnický apeloval na dôležitosť zefektívnenia spôsobu propagácie 

jednotlivých študijných programov aj zo strany katedier FF UKF v Nitre. 

 

Ad ) 4 

 

Tajomníčka fakulty Ing. S. Eliášová predložila nový návrh rozpisovania finančných 

prostriedkov zo školného v externých formách štúdia a vysvetlila zmeny v porovnaní 

s platnou metodikou, ktoré sa týkajú predovšetkým percentuálneho rozdelenia príjmov zo 

školného  v správe dekanátu FF UKF a v správe jednotlivých pracovísk FF UKF.  

V rámci diskusie k tomuto bodu programu dekan fakulty prof. B. Garaj uviedol, že 

predložený návrh metodiky reflektuje nepriaznivý stav a menší počet študentov v rámci 

externého štúdia, pričom podľa jeho názoru bude musieť fakulta zvážiť otvorenie viacerých 

študijných programov a základným rozhodovacím kritériom by mal byť počet študentov 

v druhom ročníku externého štúdia a nie počet prihlásených, alebo zapísaných študentov 

v prvom ročníku štúdia. Doc. I. Lomnický podporil v diskusii toto stanovisko dekana fakulty. 

 

Ad ) 5 

 

Dekan fakulty prof. B. Garaj predložil návrh hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF 

mimo rámca rozpočtových kritérií. Konštatoval, že návrh bol doplnený podľa pripomienok, 

ktoré odzneli na predchádzajúcom zasadnutí AS FF UKF a na kolégiu dekana. V rámci 

diskusie sa k návrhu vyjadrili viacerí členovia AS. Prof. Z. Gadušová navrhla úpravu 

štylizácie v časti Členstvo v komisiách (domáca vedecká spoločnosť, zahraničná vedecká 

spoločnosť) a taktiež zjednotenie pojmov sympózium a konferencia s možnosťou špecifikácie 

voľby týchto pojmov podľa počtu účastníkov. Dr. E. Perez vyjadrila názor, že existujú aj 

špecifické odbory s menším počtom odborníkov, a preto je kvantifikačné kritérium posúdenia 

pojmov sympózium a konferencia problematické. Dr. T. Koprda poznamenal, že systém 

hodnotenia by mal byť vo vyššej miere elektronizovaný, zároveň zdôraznil, že vedúci 

katedier by mali byť informovaní o hodnote jedného bodu v rámci systému hodnotenia. 

Následne vyjadril názor, že v kategórii Citácie by sa mali údaje u jednotlivých pracovníkov 

sumarizovať a hodnotiť raz za rok, vždy v mesiaci jún, a to s platnosťou za predchádzajúci 

kalendárny rok. Členovia AS vyjadrili všeobecný súhlas s týmto návrhom. Prof. B. Garaj 

pripomenul, že uvedený materiál AS FF UKF už raz prerokoval. Dr. E. Weiss uviedol, že 

predkladaný návrh by mohol zostať v platnosti zatiaľ bez zmien a zmeny by sa zapracovali 

po roku jeho verifikácie v praxi. 

Po diskusii k tomuto bodu programu dekan a tajomníčka fakulty opustili rokovanie AS FF 

UKF. 
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Ad ) 6 

Predsedníčka AS FF UKF prof. N. Muránska predložila na schválenie návrh predsedníčky 

Disciplinárnej komisie FF UKF doc. J. Jurovej na doplnenie členov študentskej časti komisie. 

Doc. J. Jurová navrhuje nasledovných študentov: Mgr. Lucia Valková a Bc. Lukáš Šabík. 

 

Členovia akademického senátu následne pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých bodoch 

programu. 

 

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

od 1. 1. 2018 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 14 členov AS – za: 13, proti: 1, zdržal sa: 0) 

Uznesenie 49/2017/AS/FF 

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

s účinnosťou od 1. 1. 2018. 

 

 

Uznesenie 50/2017/AS/FF 

AS FF UKF berie na vedomie prehľad čerpania finančných prostriedkov zo školného v 

externých formách štúdia k 30.09.2017. 

 

Uznesenie 51/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje návrh metodiky rozpisovania finančných prostriedkov zo 

školného v externých formách štúdia s platnosťou od jeho schválenia v AS, t.j. 23.10.2017 do 

konca kalendárneho roku 2018, alebo do doby, keď bude ohrozené  finančné krytie 

niektorých z bodov výdavkovej časti tejto metodiky. 

 

Hlasovanie o návrhu hodnotenia zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 14 členov AS – za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0) 

Uznesenie 52/2017/AS/FF 

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

rámca rozpočtových kritérií s nasledujúcimi zmenami. 

Navrhované zmeny: 

1. Zjednotenie percentuálneho hodnotenia v časti Organizácia podujatí a v časti Členstvo 

v komisiách, spoločnostiach, radách (100%, 50%, 150%, 200%). 

2. Citácie uvádzať iba raz ročne v júni za predchádzajúci kalendárny rok. 

3. V časti Školenie študentov zlúčiť pojmy školiteľ bakalárskej a školiteľ diplomovej 

práce. 

4. Úprava štylizácie v časti Členstvo v komisiách (domáca vedecká spoločnosť, 

zahraničná vedecká spoločnosť). 
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Uznesenie 53/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre odporúča vedeniu fakulty zaoberať sa na rokovaní Kolégia dekana 

zjednotením pojmov sympózium a konferencia v rámci systému hodnotenia zamestnancov 

v časti Organizácia podujatí. 

 

 

Hlasovanie o návrhu členov Disciplinárnej komisie FF UKF v Nitre: 

 

Hlasovanie o kandidátovi za člena Disciplinárnej komisie Mgr. Lucii Valkovej: 

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 14 členov AS – za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1) 

Hlasovanie o kandidátovi za člena Disciplinárnej komisie Bc. Lukášovi Šabíkovi:  

(Priebeh hlasovania: hlasovalo 14 členov AS – za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0) 

Uznesenie 54/2017/AS/FF 

AS FF UKF v Nitre schvaľuje za členov Disciplinárnej komisie FF UKF v Nitre Mgr. Luciu 

Valkovú a Bc. Lukáša Šabíka. 

 

 

Ad ) 7 

V rámci diskusie Mgr. L. Valková informovala prítomných, že na najbližšom zasadnutí AS 

predloží študentská časť senátu na schválenie návrh systému hodnotenia študentov pri 

udeľovaní štipendií. Prof. E. Zelenická vyjadrila určitú nespokojnosť s prerozdeľovaním 

pracovných miest v rámci systemizácie funkčných a pracovných miest na FF UKF. 

 

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. 

 

 


