ZÁPISNICA č. 14
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre
konaného dňa 10. apríla 2018
Prítomní: prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár
Krno, CSc., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., prof. PaedDr. Elena
Zelenická, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Viktória Rigová,
Mgr. Dominika Drábová, 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. Plnenie rozpočtu FF UKF k 31.12.2017
3. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF
4. Správa o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2017
5. Kalkulácia nákladov na prípravný jazykový kurz zo slovenského jazyka pre záujemcov o
štúdiu na FF UKF v Nitre
6. Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FF UKF na funkčné obdobie 2018 – 2022
7. Diskusia, rôzne

Ad) 1
Predsedníčka AS FF UKF prof. N. Muránska, PhD. v rámci kontroly uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia predniesla senátu správu o činnosti AS FF UKF za rok 2017,
ktorú akademický senát následne vzal na vedomie. Správa tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

Ad) 2
Na rokovanie akademického senátu boli prizvaní dekan fakulty prof. PaedDr. B. Garaj, CSc.
a tajomníčka Ing. S. Eliášová, PhD., ktorá členov senátu oboznámila s materiálom o priebehu
plnenia rozpočtu FF UKF k 31.1 2. 2017 pričom zdôraznila, že za minulý rok nevznikol žiaden
mzdový deficit. Predseda ekonomickej komisie doc. P. Ivanič, PhD. informoval o zasadnutí
ekonomickej komisie, ktoré predchádzalo zasadnutiu AS FF a zároveň odporučil AS vziať
prerokovávaný materiál na vedomie. Dekan fakulty B. Garaj apeloval na dôležitosť vyváženia
objektívnych požiadaviek zo strany potrieb plnenia rozpočtu (vyčerpanie financií k určenému

termínu) a subjektívnych okolností jednotlivých riešiteľov projektov (plány vs. konkrétna
realizácia projektových výstupov) s cieľom časovo správneho vykazovania toku finančných
prostriedkov z jednotlivých projektov a grantov.

Ad) 3
Tajomníčka fakulty S. Eliášová ozrejmila členom AS zmeny v rámci systemizácie funkčných
a pracovných miest na FF UKF, a to predovšetkým zmenu funkčného miesta na katedre
sociológie.

Ad) 4
Tajomníčka fakulty S. Eliášová detailne predstavila členom AS Správu o hospodárení FF UKF
za rok 2017 a vyjadrila sa ku všetkým relevantným ukazovateľom. Doc. P. Ivanič, predseda
ekonomickej komisie, vyjadril za uvedenú komisiu súhlasné stanovisko k predloženej správe.

Ad) 5
Tajomníčka fakulty, S. Eliášová, predstavila akademickému senátu návrh Kalkulácie nákladov
na prípravný kurz zo slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na FF UKF v Nitre. Dekan
fakulty B. Garaj podčiarkol dôležitosť tohto materiálu vo vzťahu k snahe univerzity
o získavanie nových študentov (aktuálne predovšetkým z Ukrajiny). Vo svojom vystúpení
uviedol, že aj ostatné fakulty majú záujem o uvedené kurzy slovenského jazyka, ktoré sa ale
budú realizovať prostredníctvom Jazykového centra na FF UKF a na základe schválenej
kalkulácie bude následne možné refundovať náklady na kurzy od ostatných fakúlt, ktoré
prejavia o takúto výučbu záujem. Začiatok kurzu je plánovaný 2 týždne pred začiatkom
akademického roka. V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa N. Muránska informovala,
či je plánované i nadstavbové pokračovanie kurzu v priebehu semestra. Riaditeľka JC prof. E.
Zelenická uviedla, že v priebehu semestra sa počíta s pokračovaním kurzu v časovej dotácii 2x
prípadne 3x týždenne. E. Perez sa spýtala, či sa počíta aj s možnosťou ponuky kurzu pre
študentov zo Srbska a študentov maďarskej národnosti. E. Zelenická následne uviedla, že
jazykové centrum vie flexibilne reagovať na akékoľvek potreby a úrovne ovládania
slovenského jazyka, pričom jazykové centrum ponúka aj možnosť absolvovania certifikovanej
skúšky zo slovenského jazyka ECL. P. Ivanič uviedol v tejto súvislosti ako príklad výučby
slovenského jazyka UK v Bratislave, kde sa vyučuje aj odborný slovenský jazyk. E. Zelenická
spresnila, že v Bratislave funguje regionálne certifikačné centrum FF UKF.

Ad) 6
Predsedníčka akademického senátu N. Muránska ozrejmila proces vyhlásenia voľby kandidáta
na funkciu dekana FF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 v zmysle Štatútu
Filozofickej fakulty UKF a vyjadrila sa k operatívnemu postupu harmonogramu realizácie
volieb. Ďalej predstavila dokument návrhu kandidáta na funkciu dekana FF UKF v Nitre, ktorý
sa zverejní na webovej stránke fakulty. V diskusii o návrhu vystúpil T. Koprda, ktorý požiadal
o doplnenie adresy pracoviska navrhovaného kandidáta. Členovia AS vyjadrili všeobecný
súhlas s týmto návrhom.

Ad) 7
Mgr. Lucia Valková informovala o vyhlásení a priebehu doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS, ktoré sa budú konať 3. mája 2018. P. Ivanič sa v rámci diskusie spýtal na možnosti
parkovania na Hodžovej ulici podobným systémom ako pri hlavnej budove na Ulici Nábrežie
mládeže (parkovanie pre zamestnancov a študentov zdarma po dohode s mestom Nitra). B.
Garaj v tejto súvislosti uviedol, že otázka parkovania môže byť predmetom negociácií
s predstaviteľmi mesta Nitra. Dekan fakulty následne informoval o zostavovaní nového
rozpočtu a dobrých vyhliadkach pre nasledujúce obdobie. V závere diskusie informoval
o pripravovanom stretnutí tvorivých pracovníkov FF UKF.
Dekan a tajomníčka fakulty opustili rokovanie akademického senátu.
Členovia akademického senátu pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu.
Uznesenie/55/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Plnenie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.207 pre Filozofickú
fakultu UKF v Nitre.
Hlasovanie o systemizácii funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, zdržalo sa: 0, proti: 0)
Uznesenie/56/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre.
Hlasovanie o Správe o hospodárení Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2017.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, zdržalo sa: 0, proti: 0)
Uznesenie/57/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Správu o hospodárení FF UKF za rok 2017.

Hlasovanie o návrhu kalkulácie nákladov na prípravný jazykový kurz zo slovenského jazyka
pre záujemcov o štúdium na FF UKF v Nitre.
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 12 členov AS, za: 12, zdržalo sa: 0, proti: 0)
Uznesenie/58/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre schvaľuje kalkuláciu nákladov na prípravný jazykový kurz zo slovenského
jazyka pre záujemcov o štúdium na FF UKF v Nitre.

Uznesenie/59/2018/AS/FF
AS FF UKF v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UKF
v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 a schvaľuje Harmonogram volieb:
10.04.2018 – vyhlásenie volieb
25.04.2018 do 12.00 hod. – uzávierka podávania návrhov na kandidátov
03.05.2018 – zverejnenie mien kandidátov na funkciu dekana
10.05.2018 – Realizácia volieb:
- Zasadnutie akademickej obce FF UKF v Nitre: 10.05.2018 o 10.00 hod. – Akropola
- Zasadnutie AS FF UKF spojené s voľbou dekana: 10.05.2018 o 13.00 hod.
11.05.2018 – Zverejnenie výsledkov volieb

Na záver rokovania AS FF UKF sa prof. Natália Muránska, PhD. poďakovala všetkým členom
za účasť a ukončila rokovanie AS FF UKF.

Prof. Natália Muránska, PhD.
predsedníčka AS FF UKF v Nitre

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD.

