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Zápisnica zo zasadnutia AS PF UKF v Nitre dňa 16. marca 2020 

 

Prítomní: 14 (doc. PaedDr. Pavol Brezina, PhD.; Mgr. Alena Čierna, PhD.; Marek Gajdoš; 

PhDr. Viktor Gatial, PhD.; PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.; prof. PaedDr. Alena Hašková, 

CSc.; doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.; Ing. Rudolf Kaniansky; doc. PaedDr. Dana 

Kollárová, PhD.; doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD.; doc. PaedDr. Marcela Verešová, CSc.; 

Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková; Mgr. Dominika Sondorová; Bc. Lukáš Ţiačik) 

Ospravedlnení: 1 (Samuel Vitko) 

 

Hostia: doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. 

Ing. Lucia Bezáková 

Program: 

1) Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 

2) Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2019 (Príloha 1) 

3) Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov PF UKF v Nitre na rok 2020 (Príloha 2, 

Príloha 3) 

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

prostriedkov organizačným súčastiam PF UKF v Nitre na rok 2020 (Príloha 4, 

Príloha 5) 

5) Kalkulácia školného pre študijný program vyučovaný v inom ako štátnom jazyku 

pre samoplatcu na PF UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021 (Príloha 6) 

6) Záver 

 

Predsedníčka AS PF UKF v Nitre Mgr. Alena Čierna, PhD. dňa 6. marca 2020 rozposlala 

pozvánku na riadne zasadnutie AS PF UKF v Nitre, ku ktorej dňa 9. marca 2020 v prílohách 

doplnila všetky sprievodné materiály na rokovanie. Dňa 12. marca 2020 v súvislosti 

s výnimočnými opatreniami UKF v Nitre v dôsledku epidémie šírenia koronovarírusu a na 

ţiadosť doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre, poţiadala členov AS PF 

UKF v Nitre o súhlas s elektronickým prerokovaním a následne hlasovaním v jednotlivých 

bodoch programu zasadnutia. Na základe zaslaných spätných mailov moţno konštatovať, ţe 

program i spôsob prerokovania a hlasovania bol jednotlivými členmi AS PF UKF v Nitre 

odsúhlasený. 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdrţalo sa: 1 

 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 

 



Bod 2 – Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2019 

Na základe zaslaného materiálu (Príloha 1) si členovia AS PF UKF v Nitre preštudovali 

výročnú správu o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2019 a prijali nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/ 16032020 

AS PF UKF v Nitre v súlade s § 27 ods. 1 pís. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Správu 

o hospodárení PF UKF v Nite za rok 2019 predloţenú doc. PaedDr. Gáborom Pintesom, 

PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdrţalo sa: 1 

 

Bod 3 – Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov PF UKF v Nitre na rok 2020 

Na základe zaslaného materiálu (Príloha 2, 3) si členovia AS PF UKF v Nitre preštudovali 

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov PF UKF v Nitre na rok 2020 a prijali nasledujúce 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/16032020 

AS PF UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Pedagogickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2020 predloţený doc. PaedDr. Gáborom 

Pintesom, PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 

 

Bod 4 – Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu nedotačných 

finančných prostriedkov organizačným súčastiam PF UKF v Nitre na rok 2020 

Na základe zaslaného materiálu (Príloha 4, 5) si členovia AS PF UKF v Nitre preštudovali 

Návrh rozpisu dotácie a návrh rozpisu nedotačných finančných prostriedkov organizačným 

súčastiam PF UKF v Nitre na rok 2020. V tomto bode programu bola vznesená jedna otázka, 

na ktorú odpovedala Ing. Lucia Bezáková.  

 

Otázka 1 – PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.:  

„V návrhu rozpisu v poslednej kolónke s názvom ,Návrh rozpisu‘ sú uvedené sumy. Moja 

otázka je, z čoho to vychádza – na základe čoho a z akej poloţky je navýšenie oproti potrebe. 

Pre KPg je pridelených 74 64,-€ – na základe čoho, toto je náš reálny zisk po odčítaní 

vzájomnej výučby?“ 

 

Odpoveď 1 – Ing. Lucia Bezáková:  



„V kolónke ,Návrh rozpisu‘ sú sčítané dve poloţky: ročná potreba vrátane doktorandov – pre 

KPg to je suma: 594 725,-€ a navýšenie oproti potrebe (predposledný stĺpec), t. j. 25 751,-€, 

spolu je to pre KPg 620 476,-€. Stĺpec ,Rozdiel výkony‘ – potreba (pre KPg 74 641,-€) 

znamená, ţe ich výkony sú vyššie oproti potrebe v tomto objeme. Celkový rozdiel medzi 

výkonmi a potrebou je na celej fakulte vo výške 44 233,-€, a len táto čiastka sa potom 

percentuálne rozdeľuje medzi plusové katedry.“  

 

AS PF UKF v Nitre na základe preštudovaných materiálov i zodpovedania otázky prijal 

nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/16032020 

AS PF UKF v Nitre schvaľuje Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a návrh rozpisu 

nedotačných finančných prostriedkov organizačným súčastiam Pedagogickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na rok 2020, predloţený doc. PaedDr. Gáborom 

Pintesom, PhD., dekanom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 

 

Bod 5 – Kalkulácia školného pre študijný program vyučovaný v inom ako štátnom 

jazyku pre samoplatcu na PF UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021 

Na základe zaslaného materiálu (Príloha 4, 5) si členovia AS PF UKF v Nitre preštudovali 

Kalkuláciu školného pre študijný program vyučovaný v inom ako štátnom jazyku pre 

samoplatcu na PF UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021. 

V tomto bode programu bola tieţ vznesená jedna otázka, na ktorú odpovedala Ing. Lucia 

Bezáková. 

Otázka 2 – PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.:  

„V študijnom programe v cudzom jazyku sú v kalkulácii aj mzdové náklady (napr. priama 

výučba), aj poplatok za štúdium v učiteľskom študijnom programe - moja otázka: kto 

dostáva tieto financie a či existuje vnútorný predpis na základe čoho sa to rozdeľuje, ak na 

programe participujú aj iné katedry ako KLIŠ.“ 

Odpoveď 2 – Ing. Lucia Bezáková:  

„Ide o kalkuláciu študijného programu Anglický jazyk a kultúra, v tom treťom riadku je 

omylom uvedené Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Takţe na tomto programe 

participuje KLIŠ, je tam však aj 65 hodín priamej výučby, ktoré budú sledované 

a financované priamo pre vyučujúceho... Ostatné hodiny budú zabezpečované v rámci 

riadnych študijných skupín, tak tie sa nefinancujú zvlášť.“ 

 

Uznesenie č. 4/16032020 

AS PF UKF v Nitre schvaľuje Kalkuláciu školného pre študijný program vyučovaný 

v inom ako štátnom jazyku pre samoplatcu na PF UKF v Nitre na akademický rok 

2020/2021. 

Za: 14 



Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 

 

Bod 6 – Záver, poďakovanie a ukončenie zasadnutia 

Predsedníčka AS PF UKF Mgr. Alena Čierna, PhD. poďakovala všetkým členom AS PF 

UKF, ktorí sa napriek nepriaznivej situácii venovali predloţeným materiálom, za účasť na 

elektronickom prerokovaní a hlasovaní materiálov, dôleţitých pre ďalší chod PF UKF v Nitre 

v roku 2020. 

 

Nitra, 16. 3. 2020 

Mgr. Alena Čierna, PhD., v. r. 

predsedníčka AS PF UKF v Nitre 

 

Zapísala: Mgr. Alena Čierna, PhD. 

 

Prílohy: 

1. Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre za rok 2019 (Príloha 1) 

2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov PF UKF v Nitre na rok 2020(Príloha 2, 3) 

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

prostriedkov organizačným súčastiam PF UKF v Nitre na rok 2020 (Príloha 4, 5) 

4. Kalkulácia školného pre študijný program vyučovaný v inom ako štátnom jazyku 

pre samoplatcu na PF UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021 (Príloha 6) 

 


