
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu FF  
Trnavskej univerzity v Trnave 

11. 6. 2014 
 
Dátum konania: 11. júna 2014 
Miesto konania: 3P1 FF TU v Trnave 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schvaľovanie rozpočtu FF TU v Trnave na rok 2014 
4. Schvaľovanie OŠP 
5. Doplňujúce voľby do AS FF TU 
6. Rôzne 
 
 
1. Otvorenie:  
 
Pani predsedníčka otvorila zasadnutie senátu privítaním členov senátu, p. dekanku, jej 
prodekanov a p. tajomníčku, navrhla ako zapisovateľku Alžbetu Dufferovú a dr. Ingrid 
Štibranú za overovateľku za zamestnaneckú časť, Ľubomíra Šottníka za overovateľa za 
študentskú časť AS FF TU.. 
 
Hlasovanie: 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 1/1/3 Senátori jednomyseľne schválili za zapisovateľku doc. Alžbetu Dufferovú, 
za overovateľku zápisnice za zamestnaneckú časť dr. Ingrid Štibranú, za overovateľa 
zápisnice za študentskú časť Ľubomíra Šottníka. 
 
P. predsedníčka AS FF TU dala hlasovať za navrhnutý program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schvaľovanie rozpočtu FF TU v Trnave na rok 2014 
4. Schvaľovanie OŠP 
5. Doplňujúce voľby do AS FF TU 
6. Rôzne 
 
Hlasovanie: 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 1/2/3 Senátori jednomyseľne schválili program rokovania AS FF TU v Trnave. 
 
2. Kontrola uznesení 
 
Z predchádzajúceho obdobia nevyplynuli žiadne uznesenia. 
 
3. Schvaľovanie rozpočtu FF TU v Trnave na rok 2014 
 



Pani dekanka po výzve predsedníčky predložiť rozpočet (v apríli naň nebol priestor) 
predala slovo p. tajomníčke, ktorá návrh rozpočtu vopred rozposlala členom senátu 
v elektronickej podobe. Boli to dve tabuľky: náklady na rok 2014 a výnosy na rok 2014. Za 
rok 2014 mala fakulta zvýšené záväzky za VEGU a KEGU, využili sa Európske fondy 
a rektor mohol čerpať z mimo/dotačných finančných grantov a sfér. 

Pani tajomníčka zdôvodnila vyššie dotácie pre našu univerzitu tým, že školné sa platí 
aj v niektorých prípadoch dennej formy štúdia a že väčší počet externých študentov platí 
školné. Zaznamenali sme zvýšenie poistného, získal sa ETCT label 2013, ruší sa zvýšenie 
dotácie na PhD. študentov, podporuje sa podnikateľská činnosť, zabezpečuje sa komplexná 
akreditácia, podporujú sa vedecké výstupy, karentované články alebo monografie vydané 
v zahraničí. Najväčšou položkou sú mzdové náklady. 

Na otázku (Dufferová) zvýšených energií p. tajomníčka odpovedala, že sa zohľadňujú 
jednotlivé jej položky, internát ju tiež zvyšuje. 

 
Hlasovanie za schválenie Rozpočtu 2014 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 3/1/3 Senátori jednomyseľne schválili návrh rozpočtu FF TU v Trnave na rok 
2014. 
 
Ad 4 

 
Pán prodekan Ladislav Tkáčik predložil dva dokumenty, ktoré predtým poslal 

senátorom v elektronickej podobe: Podmienky prijímacích skúšok pre jednotlivé študijné 
programy v akademickom roku 2014/2015 a Študijné programy bakalárskeho a magisterského 
štúdia 2014/2015. Tesne pred zasadaním senátu bol senátorom rozdaný hárok III. Prehľad 
predkladaných podkladov, bod III.1 Študijné programy. Pán prodekan žiadal, aby mu senátori 
potvrdili alebo popreli externé štúdium u jednotlivých študijných programov daných 
študijných odborov a prípadné zmeny aby mu v priebehu dňa elektronicky nahlásili. 

Poznamenal, že Prijímacie skúšky na šk. rok 2014/2015 sa nemenili, až na niekoľko 
drobností, ako pri bakalárskom štúdiu Histórie bolo treba škrtnúť 25 b za Dejepis, pričom 
celkový súčet bodov pre bc Históriu je 400; Dr. Špajdel z 200 bodov stiahol na 180 bodov zo 
Psychológie. 

O týchto bodoch bolo potrebné na senáte diskutovať, podotkol. 
 

4. Schvaľovanie OŠP 
 
Proces schvaľovania OŠP vyžadoval vytvoriť a schváliť/zamietnuť hlasovaním tri 

uznesenia: 
 
Hlasovanie za schválenie OŠP na nasledujúci škol. rok: 
 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 1/4/3: Senátori jednomyseľne schválili odporúčané študijné plány na nasledujúci 
akademický rok. 
 

Uznesenie č. 2/4/3.(Schvaľovanie podkladov pre Podmienky prijímacích skúšok) 



 
Hlasovanie za schvaľovanie podkladov pre Podmienky prijímacích skúšok: 
 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 2/4/3: Senátori jednomyseľne schválili podklady pre Podmienky prijímacích 
skúšok. 
 
Hlasovanie za podklady ku komplexnej akreditácii 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 3/4/3: Senátori jednomyseľne schválili podklady ku komplexnej akreditácii, ktoré 
budú odoslané na akreditačnú komisiu. 
 
Ad 5. Doplňujúce voľby do AS FF TU 

 
V marci sa menili počty akademických zamestnancov fakulty, dvaja profesori prešli 

z Katedry Dejín na iné odbory, a preto na plný počet členov AS FF TU je potrebné zvoliť si 
pri doplňujúcich voľbách jedného nového člena. 

P. predsedníčka vyhlasuje voľby na 26. a 27. Júna 2014 v miestnosti p. Čaplovej na 
dekanáte fakulty vždy od 10.00 hod do 12.00 hod. 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 1/5/3: Senátori jednomyseľne schválili navrhnutý dátum a miesto konania 
doplňujúcich volieb. 

 
Volebná komisia navrhnutá p. predsedníčkou v zložení 
 
Predseda:  Dr. Sipeková 
Člen:  Erik Hrnčiarik 
Člen:  Alžbeta Dufferová 
 

Hlasovanie: 
Za: všetci    Proti: nikto    Zdržal sa: nikto 
 
Uznesenie 2/5/3: Senátori jednomyseľne schválili navrhnutú komisiu k doplňujúcim voľbám 
do AS FF TU. 
 
Výsledky doplňujúcich volieb oznámi členom senátu predsedníčka AS FF TU elektronickou 
formou. 

 
6. Rôzne 

 
Prodekan prof. Marián Zervan si zobral slovo ohľadom zasadania VR FF TU a informoval 

senátorov o rokovaní VR FF TU v Trnave. 
 

Zapísala: doc. Alžbeta Dufferová 



Schálila: Mgr. Katarína Karabová, PhD. 
  predsedníčka AS FF TU 
 
Overili: Mgr. Ingrid Štibraná, PhD. 
   
   Ľubomír Šottník 
 


