
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu FF 
Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Dátum konania: 17. 06. 2015 o 13,30 hod 
Miesto konania: 3P1 FF TU v Trnave 
 
Program 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu FF TU v Trnave 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schvaľovanie rozpočtu FF TU v Trnave 
4. Usmernenie študentov k štátnym záverečným skúškam 
5. Voľba nového predsedu AS FF TU v Trnave 
6. Rôzne 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny k originálu zápisnice 
 
 
AD 1  
Predsedníčka AS FF TU Dr. Katarína Karabová otvorila 6. riadne zasadnutie senátu a 
privítala všetkých prítomných senátorov, rovnako ako dekanku prof. Martu Dobrotkovú 
a tajomníčku fakulty Ing. Janu Matejovú.  
Senátorka Martina Kalvínová sa ospravedlnila a zo zdravotných dôvodov sa rokovania senátu 
nezúčastnila. 
Predsedníčka AS FF TU vyzvala senát, aby si zvolil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Za zapisovateľa bol navrhnutý Dr. Michal Kutáš, za overovateľa zo zamestnaneckej časti Dr. 
Lucia Nováková, za overovateľa zo študentskej časti senátor Mgr. Adrián Lančarič. 
 
Hlasovanie: 

 Za Proti Zdržal sa 

Dr. Michal Kutáš - zapisovateľ 9 0 1 
Dr. Lucia Nováková – overovateľka 9 0 1 
Mgr. Adrián Lančarič – overovateľ 9 0 1 
 
Uznesenie 1/1/6: AS FF TU schválil Dr. Michala Kutáša za zapisovateľa zápisnice zo 6. 
zasadnutia AS FF TU. 
 
Uznesenie 2/1/6: AS FF TU schválil Dr. Luciu Novákovú za overovateľa zápisnice zo 6. 
zasadnutia AS FF TU za pedagogickú časť AS FF TU.  
 
Uznesenie 3/1/6: AS FF TU schválil Adriána Lančariča za overovateľa zápisnice zo 6. 
zasadnutia AS FF TU za študentskú časť AS FF TU. 
 
Predsedníčka AS FF TU Dr. Katarína Karabová navrhla na základe požiadavky zo strany pani 
dekanky FF TU v Trnave zaradiť do programu 6. zasadnutia nový bod: Výučba cudzích 
jazykov.  
 
Hlasovanie: 

 Za Proti Zdržal sa 

Zaradenie bodu „Výučba cudzích jazykov“ do 10 0 0 



programu 6. zasadnutia AS FF TU 
 
 
Uznesenie 4/1/6: AS FF TU schválil nasledovný zmenený program pre 6. zasadnutie: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schvaľovanie rozpočtu FF TU v Trnave 
4. Vyučovanie cudzích jazykov 
5. Usmernenie študentov k štátnym záverečným skúškam  
6. Voľba nového predsedu AS FF TU v Trnave 
7. Rôzne 
 
AD 2 
Senátori AS FF TU skontrolovali minulé uznesenia senátu, ktoré sa konali korešpondenčne. 
 
AD 3 
Predsedníčka AS FF TU vyzvala dekanku prof. Martu Dobrotkovú, aby predstavila návrh 
rozpočtu FF TU. Dekanka stručne predstavila návrh rozpočtu a vyzvala tajomníčku Ing, Janu 
Matejovú, aby poskytla podrobnejší komentár dôležitých položiek rozpočtu. Tajomníčka 
informovala senátorov, že bol zostavený vyrovnaný rozpočet a najväčšiu položku v nákladoch 
tvoria mzdy. Rektorát prijal nového zamestnanca pre rozpočet. Odhady boli vytvorené podľa 
stavu z minulého roka. Elektrickú energiu používanú pri rekonštrukcii platí firma 
vykonávajúca rekonštrukciu. Dekanka poznamenala, že kuchynky sú považované za 
neoprávnené výdaje. Rektorát môže požadovať šetrenie na fakultách, opačne to možné nie je. 
Keďže sú potrebné šetriace opatrenia, prostriedky získané z eurofondov finančne významne 
pomohli. Senátor Dr. Marián Špajdel poznamenal, že na Katedre psychológie na jednej strane 
neklesá počet študentov, hoci na mnohých iných katedrách sa tak deje, a na druhej strane, že 
pracovníci katedry psychológie vyjadrili názor, že sú vzhľadom na napr. počet študentských 
prác, značne vyťažení. Preto Dr. Špajdel položil otázku, či by nebolo možné Katedre 
psychológie v tejto veci pomôcť. Dekanka odpovedala, že si cení príspevok katedry 
psychológie v tom smere, že pomáha ohľadne problému klesajúceho počtu študentov. Fakulta 
však musí prijímať šetriace opatrenia, keďže oproti minulému roku klesli dotačné prostriedky. 
Tajomníčka pripomenula, že od nástupu nového vedenia bola ako stratégia riešenie problému 
s klesajúcim počtom študentov prijaté aj sústredenie sa na vedecký výskum (publikácie, atď.). 
Dekanka poznamenala, že rôzne katedry prispievajú rôznym spôsobom, niektoré skrze počet 
študentov, iné svojim zapojením v europrojektoch.  
Následne senátori AS FF TU hlasovali o rozpočte FF TU: 
 
Hlasovanie: 

 Za Proti Zdržal sa 

Schválenie rozpočtu FF TU v Trnave 10 0 0 
 
Uznesenie 1/3/6: AS FF TU schválil rozpočet FF TU v Trnave. 
 
Dekanka ešte senátorov oboznámila s faktom, že po 3. júli možno očakávať hodnotiacu 
správu týkajúcu sa akreditácie. 1. októbra by malo byť známe, či bola akreditácia udelená.  
 
 
AD 4 



Dekanka položila smerom k senátorom zo študentskej časti AS FF TU otázku, aký je ich 
názor na kvalitu vyučovania cudzích jazykov na FF TU. Podľa senátora Ľubomíra Šottníka je 
úroveň vyučovania cudzích jazykov nízka. Spomenul tiež, že od študentov sa dozvedel, že na 
jednu z hodín cudzieho jazyka neprišiel pedagóg. Senátor Jozef Trnka tiež súhlasil s názorom, 
že úroveň vyučovania cudzích jazykov je nízka. Nespokojnosť s ich vyučovaním je širšia, 
podobné názory majú viacerí študenti, s ktorými senátori komunikovali. 
Senátorka Lucia Nováková spomenula, že na Katedre klasickej archeológie zabezpečuje 
niekoľko predmetov v anglickom jazyku. Senátorka Dr. Kišoňová hovorila o možnosti 
predmetov v anglickom jazyku, na ktorých by bolo možné čítať odborné texty. 
Senátori neprijali žiadne uznesenie týkajúce sa tohto bodu. 
 
 
AD 5 
Dekanka vyjadrila svoj záujem vypočuť si názor senátorov AS FF TU, najmä senátorov za 
študentskú časť, na otázku možnej úpravy oblečenia na imatrikuláciách, promóciách 
a štátnych skúškach. Senátor Dr. Marián Špajdel prečítal materiál upravujúci oblečenie 
študenta alebo študentky na imatrikulácie, promócie a štátne skúšky, ktorý sa nachádza na 
stránke Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Následne senátori diskutovali možnosť 
zavedenia podobnej úpravy oblečenia aj na FF TU. Senátorka doc. Alžbeta Dufferová sa 
vyjadrila, že považuje slušné oblečenie za dôležité. Senátorka Dr. Lucia Nováková vyjadrila 
pochybnosť ohľadne faktu, že by sa mal určitý spôsob obliekania nariaďovať a taktiež 
poukázala na relatívnosť toho, čo je „vkusné“ oblečenie, či čo „ladí“ – ľudia nemajú v tejto 
veci totožné názory. Senátori za študentskú časť Ľubomír Šottník a Jozef Trnka považujú takú 
podrobnú úpravu oblečenia, akú obsahoval materiál FZSP TU, za zbytočnú a problém 
s nevhodným oblečením by neriešili nariadením. Senátor Dr. Kutáš vyjadril názor, že by sa 
mohlo vhodné spoločenské oblečenie na imatrikulácie, promócie a štátne skúšky iba 
odporučiť, a to bez toho, že by sa v tomto odporúčaní ďalej presnejšie špecifikovalo. 
Senátori neprijali žiadne uznesenie týkajúce sa tohto bodu. 
 
 
AD 6 
Predsedníčka AS FF TU sa senátorom poďakovala za ich prácu počas jej predsedníctva 
a vzdala sa predsedníctva senátu z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Následne otvorila 
diskusiu o návrhoch na nového predsedu AS FF TU, pričom poznamenala, že nie je 
nevyhnutné zvoliť nového predsedu senátu priamo na 6. zasadnutí, keďže povinnosti 
predsedu senátu môže prevziať podpredseda. Senátori nenavrhli na 6. riadnom zasadnutí AS 
FF TU žiadneho člena senátu na post predsedu AS FF TU. Voľba predsedu senátu sa bude 
konať na niektorom z budúcich zasadnutí senátu. 
 
 
AD 7 
Senátor Ľubomír Šottník oboznámil senátorov s pripravovaným konventom senátorov. 
 
 
V Trnave 17. 6. 2015 
 
 
Zapísal:          Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. 
 
Schválil: Mgr. Katarína Karabová, PhD.  



 predsedníčka AS FF TU 
 
 
 
Overili:  
 
Mgr. Lucia Nováková, PhD.  
 
Adrián Lančarič 

 
Prílohy 
 
Príloha č. 1 
 
Prezenčná listina zo 6. zasadnutia AS FF TU 


