
ZÁPISNICA  č. 2 
zo zasadnutia Akademického senátu FF UKF v Nitre 

konaného dňa 26. marca 2019 
 
 

Prítomní: doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., prof. PhD. Peter Ivanič, PhD., PhDr. Tomáš 
Koprda, PhD., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., PhDr. 
Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Emília Perez, PhD., PhDr. Katarína Sedlárová, Mgr. Ervín Weiss, 
PhD., Mgr. Monika Brezováková, Bc. Denisa Červenková, Martina Dvorská, Mgr. Tomáš 
Královič 
 
Ospravedlnení: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Alexandra Veronika Hrabovská 
 
Hostia: doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., Ing. Andrea Soukupová 
 
AS FF UKF bol uznášaniaschopný v priebehu celého zasadnutia. 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie a kontrola uznesení 
2. Dlhodobý zámer FF UKF v Nitre na roky 2019 – 2022 
3. Výročná správa FF UKF v Nitre o hospodárení za rok 2018 
4. Návrh rozpisu základnej dotácie štátneho rozpočtu na rok 2019 pre FF UKF v Nitre 
5. Návrh rozpočtu FF UKF v Nitre na rok 2019 
6. Diskusia a rôzne 

 
Ad 1) 
Predseda AS FF UKF v Nitre PhDr. Marcel Olšiak, PhD., privítal členov AS FF UKF  
a oboznámil ich s programom rokovania. Členovia AS s navrhnutým programom súhlasili. 
Prebehla kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS FF UKF v Nitre, zo dňa  
11. 12. 2018. 

Uznesenie 1/2018/AS/FF predloženie Správy o činnosti AS FF UKF za obdobie 2014 – 
2018, zodp. prof. Muránska – splnené. 
 Uznesenia 2-8/2018/AS/FF vyplynuli z volieb členov predsedníctva AS FF UKF 
v Nitre a členov i predsedov jednotlivých komisií AS. Voľby riadila volebná komisia zvolená 
ad hoc v zmysle rokovacieho poriadku. Uznesenia 2 – 8 boli splnené a senát, predsedníctvo 
a jednotlivé komisie pracujú v schválenom zložení (pozri zápisnicu zo dňa 11. 12. 2018). 
 Ďalej informoval o tom, že sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o systemizácii 
funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre s účinnosťou od 1. 2. 2019, z ktorého 
vyplynulo nasledovné uznesenie:  
 
Uznesenie 9/2019/AS/FF  
AS FF UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre 
s účinnosťou od 1. 2. 2019.  
Priebeh hlasovania: hlasovalo 14 členov AS, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.  
 
Predseda ekonomickej komisie prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., informoval o zasadnutí 
komisie, ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2019. Ekonomická komisia sa zaoberala prehľadom 



čerpania finančných prostriedkov za rok 2018, rozpisom dotácie na rok 2019 a rozpočtom FF 
UKF v Nitre na rok 2019. Ekonomická komisia vyslovila súhlasné stanovisko s jednotlivými 
návrhmi a členom AS FF UKF sprístupnila zápisnicu z rokovania ekonomickej komisie.  
 
Ad 2) 
Na rokovanie AS FF UKF boli prizvané dekanka fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., 
a tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová. Dekanka fakulty doc. J. Jurová predstavila 
Dlhodobý zámer FF UKF na roky 2019 – 2022. Dôraz kladie na kvalitu vzdelávania. 
V diskusii vystúpil doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., ktorý vyjadril presvedčenie o tom, že 
dlhodobý zámer je koncepčne dobre sformulovaný a ciele sú dosiahnuteľné.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 10/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer Filozofickej fakulty UKF v Nitre na  
roky 2019 – 2022.  
 
Ad 3)  
Tajomníčka fakulty Ing. Andrea Soukupová predstavila členom senátu Správu o hospodárení 
FF UKF za rok 2018. Podrobne vysvetlila jednotlivé body výročnej správy, čo ocenili aj 
členovia AS FF UKF.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 11/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie Správu o hospodárení FF UKF v Nitre za rok 2018.  
 
Ad 4) 
Ďalej tajomníčka fakulty podrobne predstavila návrh rozpisu dotácie na rok 2019. 
Informovala o tom, že ide o plán príjmov a výdavkov. Metodika rozpisu dotácie je v súlade 
s metodikou MŠVVaŠ SR. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
 



Uznesenie 12/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2019. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 13/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje právomoc dekanky FF UKF rozhodnúť o použití účelových 
prostriedkov prioritne pre financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti 
na FF UKF. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 14/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre schvaľuje právomoc dekanky 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 18. 2. 2019. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
 
Uznesenie 15/2019/AS/FF 
AS FF UKF v Nitre berie na vedomie všetky rozpočtové opatrenia, ktoré budú doručené FF 
UKF v Nitre v priebehu roku 2019 a ktoré budú mať účelové určenie, teda sa na pridelené 
finančné prostriedky nebude vzťahovať metodika rozpisu dotácie na FF UKF. 
 
Ad 5) 
Tajomníčka fakulty Ing. A. Soukupová predložila členom senátu na schválenie návrh 
rozpočtu FF UKF na rok 2019 a podrobne vysvetlila všetky jeho súčasti. V diskusii vystúpil  
s podporným stanoviskom doc. I. Lomnický. Ocenil systém prerozdelenia financií 
jednotlivým pracoviskám na základe princípu solidarity a vzájomnej podpory.  
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 



Zdržali sa hlasovania:     0 
  
Uznesenie 16/2019/AS/FF 
AS FF UKF schvaľuje rozpočet na rok 2019 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre.  
 
Ad 6) 
Doc. I. Lomnický v rámci diskusie otvoril problematiku skrátenia pracovnej doby na vrátnici 
v budove FF UKF na Hodžovej ul. Do diskusie sa pridali ďalší členovia AS FF UKF dr. E. 
Perez, doc. J. Brunclík, prof. P. Ivanič, ako aj členovia študentskej časti AS FF UKF, ktorí 
poukázali na to, že vrátnica je miestom prvého kontaktu a slúži najmä pre študentov 
a návštevy ako zdroj informácií. V budove FF UKF na Hodžovej ul. sa často organizujú 
spoločenské aktivity, výstavy a konferencie, preto sa členovia AS FF UKF domnievajú, že 
vrátnica by mala byť zachovaná v pôvodnom pracovnom režime. Keďže však ide 
o pracovníkov rektorátu UKF, riešenie vzniknutej situácie nie je v kompetencii vedenia FF 
UKF.  
Ďalej sa v diskusii riešila rekonštrukcia okien. Prof. P. Ivanič poukázal na to, že rekonštrukcia 
trvá už príliš dlho a zasahuje do plynulého chodu jednotlivých pracovísk, ako aj prebiehajúcej 
výučby. V budove sa pohybujú robotníci, pri práci sú hluční a používajú zapáchajúce 
chemické prípravky. 
 
Prof. Muránska upozornila na fakt, že do jednej z miestností na katedre rusistiky zateká 
strecha, čím môže dôjsť k poškodeniu majetku ako aj ujme na zdraví. Na tento problém už 
poukázala dávnejšie, no doteraz nie je problém doriešený, a preto prosí o okamžitú nápravu. 
 
Doc. Brunclík prejavil spokojnosť s cieľom  riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných 
študentov v budovách FF. Zároveň však poukázal na skutočnosť, že aj napriek 
bezbariérovému vstupu do budovy FF UKF na Štefánikovej ul. nie je tento vstup vhodný pre 
vozičkárov, keďže dvere sú príliš ťažké a pre imobilného človeka predstavujú značnú bariéru 
pri vstupe do budovy. Pani dekanka informovala členov AS FF o tom, že vedenie fakulty 
intenzívne na odstránení nedostatkov pracuje. Zároveň informovala o tom, že aj napriek 
veľkej snahe vedenia fakulty nebude možné vybudovať bezbariérový vstup do budovy FF 
UKF na Hodžovej ul., lebo budova má iba jeden vchod a príslušné orgány (hasiči) fakulte 
takúto rekonštrukciu nepovolili, resp. žiadosť FF UKF z uvedených dôvodov zamietli. 
 
Dr. Perez na podnet študentov predložila návrh na vytvorenie študovne v ŠD Nitra na 
Slančíkovej ul. Študenti ubytovaní v ŠD Nitra nemajú vytvorené vhodné podmienky na 
štúdium, navrhujú, aby bola v priestoroch ŠD Nitra vytvorená študovňa. Tento návrh podporil 
Mgr. Tomáš Královič, ako aj ďalší členovia AS FF UKF. Pani dekanka prisľúbila, že uvedený 
návrh podporí. 
 
Dr. Olšiak informoval o pripravovanom vyhlásení doplňujúcich volieb do študentskej časti 
AS FF UKF. 
 
V závere diskusie predseda AS FF UKF informoval o tom, že dňa 31. 5. 2019 končí funkčné 
obdobie Rady vysokých škôl SR. Z uvedeného dôvodu dekanka doc. J. Jurová predložila AS 
FF návrh na schválenie doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., ako zástupcu FF UKF v Nitre 
v Rade vysokých škôl. Členov AS FF UKF informovala o tom, že doc. M. Hetényi bol do 
tejto funkcie schválený AS FF UKF dňa 24. 9. 2018 na funkčné obdobie 2018 – 2022. 
Z uvedených dôvodov jeho mandát trvá a členov AS FF UKF požiadala o opätovné 
schválenie a potvrdenie jeho mandátu. 



 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov AS FF UKF:  15 
Počet prítomných členov AS: 13 
Počet kladných hlasov:  13 
Počet záporných hlasov:    0 
Zdržali sa hlasovania:     0 
     
Uznesenie 17/2019/AS/FF 
AS FF UKF schvaľuje, aby v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2022  
FF UKF zastupoval doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 
 
     

PhDr. Marcel Olšiak, PhD., v závere poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť 
a ukončil rokovanie AS FF UKF v Nitre.      
 
 
 
 

             PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 
                             predseda AS FF UKF v Nitre 

v.r. 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Katarína Sedlárová      


