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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre   dňa 20.04.2015 

 

 

Prítomní: 12  (doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., Mgr. Martin Cabadaj, Mgr. Alena 

Čierna, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD., 

PaedDr. Dana Malá, PhD., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, 

PhD., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., Martina Ďurišková, Bc. Nina Kozárová, Róbert 

Valovič) 

Ospravedlnení: 2 (doc. PaedDr. Komora Juraj, PhD., Mgr. Šimončičová Lenka) 

Neprítomní: 1 (Matušková Magdaléna) 

 

Hostia:  prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. 

doc. Mgr. Adriana Récka, PhD.  

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.  

Ing. Lucia Bezáková. 

 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015 

3) Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných finančných 

prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015 

4) Rozličné 

a) Potvrdenie/voľba člena Rady vysokých škôl na 8. funkčné obdobie rokov  

2015-2019 

5) Záver 

 

Bod 1 – Otvorenie.  
Predsedníčka AS PF UKF v Nitre PaedDr. Dana Malá, PhD. otvorila zasadnutie AS PF UKF 

v Nitre. Úvodom privítala prítomných členov AS PF UKF a hostí. Ďalej oboznámila členov 

AS PF UKF s programom zasadnutia a zdôvodnila skrátenú dobu zaslania pozvánky na 

zasadnutie AS PF UKF v čase kratšom ako 7 dní pred zasadnutím tak, ako to ukladá štatút AS 

PF UKF v Nitre (5 dní pred zasadnutím). Program zasadnutia AS PF, podľa  zaslanej 

pozvánky, bol hlasovaním členmi AS PF UKF odsúhlasený. 

 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 

 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 

 



Bod 2 - Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 

2015 

Dekanka PF UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. predniesla Návrh rozpočtu 

príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015. Predložený materiál bol 

prerokovaný na Kolégiu dekana a v Ekonomickej komisií AS PF UKF.  Pani dekanka uviedla, 

že medzi najdôležitejšie funkcie AS  patrí popri schvaľovaniu systematizácie pracovných 

miest aj  schvaľovanie rozpočtu fakulty. Podrobne informovala prítomných o uviedla 

kritériách tvorby rozpočtu na rok 2015. 

 

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre upozornila na chybu v indexe rozpočet 2015/rozpočet 2014 

– členom AS bol dodaný opravený materiál. Pani tajomníčka Ing. Lucia Bezáková 

informovala, že rozpočet zahŕňa všetky položky tvorené zo zdrojov - MŠ, poplatky za 

štúdium, schválené projekty, zostatky z predchádzajúceho roka, kvalifikovaný odhad príjmov 

z novo podávaných projektov, príjmy zo školného za externé formy štúdia. Na základe týchto 

podkladov bol vytvorený model rozpočtu a rozpisu dotácií (návrh bol uvedený v priloženej 

tabuľke). Klesanie príjmov v rozpočte je spôsobené menším počtom prihlásených študentov 

na štúdium na PF a výdavkami v oblasti investícií – stavby – Pavilón hudby. 

 

Stanovisko predsedu Ekonomickej komisie AS PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Jaroslava 

Broďániho, PhD. k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

na rok 2015 a k Návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrhu rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty – ekonomická 

komisia sa s predloženým dokumentom oboznámila, preštudovala si vysvetlenie tvorby 

a návrhu dokumentu, realizovala podrobnú analýzu jednotlivých položiek. Následne 

informoval o stanovisku Ekonomickej komisie, ktorá súhlasí a navrhnutým materiálom 

a odporúča členom AS PF UKF v Nitre predložený materiál schváliť. 

 

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom materiály. 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 

Uznesenie č. 1/20042015 

Uznesenie AS PF UKF v Nitre k Návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2015: 

Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015, predložený prof. PhDr. Evou Szórádovou, 

CSc., dekankou  Pedagogickej fakulty, na zasadnutí  dňa 20.04.2015.  

 

 

 

Bod 3 - Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na 

rok 2015 

 

Pani dekanka informovala prítomných, že čerpanie dotácií zatiaľ funguje v rozpočtovom 

provizóriu. Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 

2015 vypracovala pani tajomníčke Ing. Lucia Bezáková. Predložený materiál je vypracovaný 

pre dve základné kategórie  



1. mzdové prostriedky – ktorých základ je tvorený na základe výkonom z pedagogickej 

činnosti a výkonov vo vede a výskume. 

2. finančné prostriedky na tovary a služby – sú tvorené z rozpočtových a mimorozpočtových 

prostriedkov. 

V tomto roku je niekoľko zmien v metodike tvorby Návrh rozpisu dotácie zo štátneho 

rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným súčastiam 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015. Zmena sa týka započítania vzájomnej výučby 

medzi katedrami, príspevku za inertných doktorandov po dizertačnej skúške, dotácie za 

publikačnú činnosť katedier a z predaja kníh a motivačný príspevok pre každú katedru.  

Pani dekanka poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní predložených 

dokumentov a najmä pani tajomníčke za precízne vypracovanie metodiky tvorby návrhu 

príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015 a Návrh rozpisu dotácie 

zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným 

súčastiam Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015  

 

Uznesenie č. 2/20042015 

Uznesenie AS PF UKF v Nitre k Návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrhu 

rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2015: 

Akademický senát PF UKF v Nitre  schvaľuje  Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a 

návrh rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej 

fakulty UKF v Nitre na rok 2015, predložený prof. PhDr. Evou Szórádovou, CSc., dekankou  

Pedagogickej fakulty, na zasadnutí  dňa 20.04.2015. 

 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0   

 

Predsedníčka AS PF UKF  PaedDr. Dana Malá, PhD. poďakovala  pani dekanke PF UKF 

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. za prednesenie návrhu na  rozpočtu príjmov a výdavkov 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na rok 2015 a Návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

a návrh rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej 

fakulty UKF v Nitre na rok 2015 a pani tajomníčke Ing. Lucii Bezákovej za doplňujúce 

informácie k schvaľovaným dokumentom. 

 

Bod 4 – Rozličné 

a) Potvrdenie/voľba člena Rady vysokých škôl na 8. funkčné obdobie rokov 2015 – 2019. 

 

Na ostatnom zasadnutí AS PF UKF v Nitre bol AS PF UKF v Nitre navrhnutý a schválený  do  

funkcie člena Rady vysokých škôl doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. 

Navrhnutý kandidát svoju kandidatúru opätovne prijal a preto následne tajnou voľbou bolo 

potvrdené, že členom Rady vysokých škôl na 8. funkčné obdobie rokov 2015 -2019 sa stáva 

doc. PaedDr. Jaroslava Broďáni, PhD.  

Voľba člena do Rady vysokých škôl sa uskutočnila v súlade so Zásadami volieb do AS PF 

UKF v Nitre. Výsledky voľby sú platné. 

 

Uznesenie č. 3/20.04.2015 

Uznesenie AS PF UKF v Nitre k Voľbe/potvrdeniu člena Rady vysokých škôl na 8. funkčné 

obdobie rokov 2015 -2019. 



Akademický senát PF UKF v Nitre schvaľuje doc. PaedDr. Jaroslava Broďániho, PhD. za 

člena Rady vysokých škôl SR  na 8. funkčné obdobie rokov 2015 – 2019. 

 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

 

Bod 5 – Záver 

V závere predsedníčka AS PF UKF  PaedDr. Dana Malá, PhD. poďakovala členom senátu za 

účasť a spoluprácu, ukončila zasadnutie AS PF UKF. Poďakovala prítomným za účasť 

a zaželala všetkým veľa síl do ďalšej tvorivej práce. 

 

 

 

Nitra, 28.04.2015         

               PaedDr. Dana Malá, PhD. 

            predsedníčka AS PF UKF v Nitre  

 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Prezenčné listiny zo zasadnutia AS PF UKF zo  dňa 20.04.2015 

 

Zápisnicu spracovala: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. 

 


