
ZÁPISNICA č. 15 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 2. mája 2018 
 

Prítomní: prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., prof. PhDr. Svetozár 
Krno, CSc., doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Ervín 
Weiss, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Viktória Rigová, Mgr. 
Dominika Drábová, Bc. Lukáš Šabík, Mgr. Lucia Valková, Mgr. Vladimír Koppan 

Neprítomní: Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. 

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 základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2018 pre Filozofickú     

fakultu UKF v Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým senátom FF UKF 
3. Rozpočet FF UKF na rok 2018  
4. Hodnotenie tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií 
5. Diskusia, rôzne 

 
 
Ad) 1  
 
Predsedníčka AS FF UKF N. Muránska otvorila rokovanie senátu a informovala o priebehu 
plnenia uznesení z ostatného rokovania. Konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, 
pričom uznesenie č. 59 o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana sa plní priebežne 
podľa schváleného harmonogramu volieb. V tejto súvislosti N. Muránska ďalej informovala 
o zasadnutí predsedníctva AS a predseda volebnej komisie AS FF UKF T. Koprda podal 
informáciu o zasadnutí volebnej komisie, ktorá v nadväznosti na novú legislatívu o ochrane 
osobných údajov upravila Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou na funkciu dekana FF UKF 
v Nitre tak, aby zodpovedala stanoveným požiadavkám. L. Valková oboznámila stručne 
o stave príprav doplňujúcich volieb do študentskej časti AS. 
 
Ad) 2 
 
Na rokovanie AS boli následne prizvaní dekan fakulty B. Garaj a tajomníčka S. Eliášová, 
ktorá zaujala stanovisko k Návrhu rozpisu základnej dotácie zo štátneho rozpočtu, v svojom 
vystúpení ozrejmila jednotlivé časti návrhu, pričom zdôraznila, že valorizácia platov 
nepedagogických pracovníkov bola doplnená podľa úpravy ministerstva školstva Dodatkom 
č. 1 k Dotačnej zmluve. V diskusii sa člen AS T. Koprda zaujímal o postup pri vyplácaní 
finančných prostriedkov počas materskej dovolenky doktorandky. Tajomníčka fakulty 
S. Eliášová v odpovedi uviedla, že rozhodujúcim faktorom je presný termín nástupu na 
štúdium. Člen študentskej časti AS V. Koppan požiadal o vysvetlenie spôsobu 
prerozdeľovania motivačných mimoriadnych štipendií. S. Eliášová spresnila, že zásady 
tvorby uvedených štipendií sú presne stanovené. Dekan fakulty B. Garaj akcentoval význam 



Študentskej rady vysokých škôl vo vzťahu k negociácii témy mimoriadnych štipendií 
s ministerstvom školstva.  
 
Ad) 3 
 
Tajomníčka fakulty S. Eliášová predložila členom senátu na schválenie návrh rozpočtu FF 
UKF na rok 2018 a podrobne vysvetlila všetky jeho súčasti. V diskusii sa členka AS E. Perez 
zaujímala o kritériá zaradenia projektov APVV do rozpočtu FF UKF. S. Eliášová následne 
spresnila, že do návrhu rozpočtu sú zaradené aj plánované projekty APVV. 
 
Ad) 4 
 
Dekan fakulty B. Garaj vysvetlil, prečo sa vedenie fakulty rozhodlo predložiť na rokovanie 
AS návrh na rozšírenie pôsobnosti systému Hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF 
mimo rámca rozpočtových kritérií aj pre doktorandov. S uvedenou požiadavkou sa na 
vedenie fakulty obrátili niektoré katedry, ktoré žiadali, aby sa doktorandom zohľadňovala ich 
činnosť pri školení záverečných prác prostredníctvom uvedeného systému hodnotenia. 
Vedenie fakulty nemá v tejto súvislosti apriórne stanovisko a bude plne rešpektovať 
rozhodnutie AS. V diskusii reagovala členka AS E. Perez, ktorá uviedla, že na katedre 
translatológie sú jednotliví doktorandi bazálnou súčasťou života katedry a pracujú maximálne 
výkonne. Zároveň zaujala k predmetnému návrhu nesúhlasné stanovisko, ktoré odôvodnila 
tým, že jednotlivé časti systému Hodnotenia tvorivých pracovníkov sú povinnou súčasťou 
študijného plánu doktorandského štúdia, a preto nepokladá za vhodné uberať sa cestou 
duplicitného odmeňovania. T. Koprda podporil stanovisko E. Perez a akcentoval potrebu 
vytvorenia nového systému hodnotenia doktorandov s ohľadom na ich aktivity nad rámec 
stanovených povinností, pričom do schválenia takého dokumentu je podľa jeho názoru 
potrebné ponechať kompetencie v odmeňovaní doktorandov jednotlivým vedúcim katedier. 
E. Švarbová taktiež podporila uvedené stanovisko, pričom zdôraznila, že doktorand má svoj 
vlastný štatút a jednotlivé činnosti (pedagogická, vedecká, organizátorská atď.) sú integrálnou 
súčasťou doktorandského štúdia. Dekan fakulty B. Garaj sa uvedenými názormi v podstate 
stotožnil. I. Lomnický zdôraznil, že je potrebné diferencovať a odmeniť tých doktorandov, 
ktorí pracujú nad rámec ich štandardnej činnosti. V. Koppan sa informoval, akým spôsobom 
môže vedúci katedry odmeňovať jednotlivých doktorandov. S. Eliášová upozornila, že 
aktivity doktorandov nad rámec ich povinností môžu byť odmeňované formou mimoriadneho 
štipendia, ale vzhľadom na nízky objem pridelených financií, odporúča riešiť ich výplatu 
formou niektorého z typu dohôd. V súčasnosti už nedostáva fakulta účelovo určené 
prostriedky na mimoriadne štipendiá pre doktorandov, ako tomu bolo v minulosti. 
 
Ad) 5 
 
V rámci diskusie sa T. Koprda obrátil na vedenie fakulty s otázkou, či uvažuje o zaškolení 
vybraných pracovníkov fakulty v súvislosti s platnosťou novej legislatívy o ochrane 
osobných údajov. Dekan fakulty B. Garaj spresnil, že ide o legislatívne zmeny v rámci celej 
EÚ, na ktoré bude naša univerzita reagovať centralizovane, pričom koordináciu aplikácie 
novej legislatívy prevezme rektorát UKF. Po tejto informácii poďakoval členom AS za 
konštruktívne pripomienky k jednotlivým predkladaným materiálom. Zasadnutie AS ďalej 
pokračovalo bez prítomnosti dekana a tajomníčky fakulty. 
 



Následne pristúpili členovia akademického senátu k hlasovaniu o jednotlivých bodoch 
programu.  

Hlasovanie o návrhu rozpisu základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2018 pre Filozofickú 
fakultu UKF v Nitre v zmysle metodiky schválenej Akademickým senátom FF UKF v Nitre 
 
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 13 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 
 
Uznesenie/60/2018/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2018. 
 
Hlasovanie o schválení právomoci dekana FF UKF rozhodnúť o použití účelových 
prostriedkov prioritne pre financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti 
na FF UKF. 
 
Priebeh hlasovania: (hlasovalo 13 členov AS, za 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 
 
Uznesenie/61/2018/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 schválení 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 23.4.2018. 

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 13 členov AS, za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0) 
 
Uznesenie/62/2018/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 23.4.2018. 
 
Uznesenie/63/2018/AS/FF 
AS FF UKF berie na vedomie všetky rozpočtové opatrenia, ktoré budú doručené FF UKF 
v priebehu roku 2018 a ktoré 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 2018 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre. 

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

Uznesenie/64/2018/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpočet na rok 2018 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre. 

 



Hlasovanie o návrhu vedenia fakulty vykazovať aktivity v rámci systému Hodnotenia 
tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií aj pre doktorandov. 

Priebeh hlasovania: (hlasovalo 12 členov AS, za: 1, proti: 11, zdržalo sa: 1) 

Uznesenie/65/2018/AS/FF 
AS FF UKF nesúhlasí s predkladaným systémom Hodnotenia tvorivých zamestnancov FF 
UKF mimo rámca rozpočtových kritérií aj pre doktorandov. 
  
Na základe všeobecného konsenzu všetkých členov AS bolo následne prijaté odporúčacie 
uznesenie: 

Uznesenie/66/2018/AS/FF 
AS FF UKF odporúča vedeniu fakulty vypracovať systém Hodnotenia študentov interných 
foriem doktorandského štúdia a do schválenia uvedeného materiálu odporúča riadiť sa 
návrhmi vedúcich katedier na odmeny pre doktorandov v interných formách štúdia. 
 
 

Predsedníčka senátu upozornila členov AS, že bude potrebné schváliť Systemizáciu 
funkčných a pracovných miest na FF UKF s účinnosťou od 1.9.2018. O schválenie tohto 
dokumentu ich požiada po jeho predložení vedením fakulty elektronickým hlasovaním.  

 
 

V závere rokovania AS FF UKF sa prof. Natália Muránska, PhD. poďakovala 
všetkým členom za aktívnu účasť a ukončila rokovanie AS FF UKF. 
 
 
 
V Nitre 2. mája 2018 

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

 
 

zapísal: Mgr. Ervín Weiss, PhD. 


