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Zápisnica zo 7. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 26. 04. 2016 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   František Bartek 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.      
Lukáš Kekelák       
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.      
Mgr. Pavol Labuda, PhD.      
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Samuel Štefan Mahút         
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
Bc. Nika Šablatúrová       
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek      
 
V pozvánke navrhnutá štruktúra programu rokovania: 

1. Návrh dohody medzi rektorom KU a dekanom FF KU o finančnej pôžičke Rektorátu KU 
z prostriedkov FF KU 

2. Návrh dekana na doplnenie Vedeckej rady FF KU  
3. Žiadosť dekana FF KU o rozšírenie príbuzných študijných odborov pri učiteľstve 

akademických predmetov  
4. Žiadosť dekana o schválenie druhého kola prijímacieho konania na bakalársky a magisterský 

stupeň na akademický rok 2016/2017 
5. Žiadosť dekana o schválenie harmonogramu akademického roka 2016/2017 
6. Žiadosť dekana FF KU o schválenie termínu prijímacieho konania na magisterský stupeň 

psychológie, žurnalistiky a anglistiky a amerikanistiky 
7. Návrh Výročnej správy AS FF KU 
8. Rôzne  

 
Diskusia k návrhu programu rokovania viedla: 
§ k stiahnutiu pôvodne navrhnutého bodu 4  dekanom FF KU 
§ k stiahnutiu pôvodne navrhnutého bodu 7 predsedom AS FF KU 
§ k transformácii znenia pôvodne navrhnutého bodu 3  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



§ k transformácii znenia pôvodne navrhnutého bodu 5  
§ k spresneniu znenia pôvodne navrhnutého bodu 6   
 
Program rokovania:  

1. Návrh dohody medzi rektorom KU a dekanom FF KU o finančnej pôžičke Rektorátu KU 
z prostriedkov FF KU 

2. Návrh dekana na doplnenie Vedeckej rady FF KU  
3. Žiadosť dekana o rozšírenie okruhu bakalárskych študijných programov uvádzaných 

v dokumente Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom 
roku 2016/2017 

4. Informácia o vnútornom dokumente: harmonogram akademického roka 2016/2017 pre 
potreby FF KU 

5. Žiadosť dekana FF KU o schválenie termínu prijímacej skúšky na magisterský stupeň 
psychológie, žurnalistiky a anglistiky a amerikanistiky 

6. Rôzne 
 
Hlasovanie o  programe rokovania:  
    za:  10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  
 
Voľba skrutátorov: 
Za skrutátorov pre potreby 7. zasadnutia AS FF KU boli navrhnutí: 
Pavol Labuda, PhD.   
Lukáš Kekelák 
Hlasovanie o skrutátoroch po ich súhlasnom stanovisku s návrhom: 
    za:  8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 2 hlasy 
 
1. Návrh dohody medzi rektorom KU a dekanom FF KU o finančnej pôžičke Rektorátu KU 
z prostriedkov FF KU 
Na základe uznesenia IV. č. 2016/6/4 AS FF KU z dňa 22. 3. 2016 bol AS FF KU predložený materiál 
nazvaný dohoda o výpožičke. V rámci rokovania k bodu 1 na zasadnutí AS FF KU vystúpil rektor KU 
prof. Jozef Jarab a riaditeľ vnútornej správy ICLic. Dušan Škrabek. Vo svojich vystúpeniach 
predstavili pôžičku fakulty rektorátu najmä v intenciách: 
§ zdrojov financovania dlžnej sumy za nadstavbu a rekonštrukciu „bloku C“  (ako napr. kapitálová 

dotácia vo výške 480 000 tisíc eur z MŠ SR pre KU, dodatočne pridelené finančné prostriedky na 
ubytovacie kapacity pre verejné vysoké školy v rámci sociálneho balíka vlády SR, rozšírenie 
úveru),    

§ časovo prospešnej finančnej pomoci rektorátu na preklenutie obdobia do vybavenia rozšírenia 
úveru, ku ktorému sa viaže získanie súhlasu zo strany AS KU, SR KU a KBS (otázka termínov 
zasadnutí: KBS najbližšie zasadá až 16. júna),  

§ vrátenie fakultou požičaných peňazí po získaní vyššie predstavených finančných zdrojov 
(predpoklad vybavenia úveru: do konca júna) – časový rámec návrhu rektorátu na termín 
splatnosti: september, resp. koniec kalendárneho roka.  

 
Rokovanie AS FF KU k bodu č. 1 obsahovo zahŕňalo tri základné tematické okruhy: 



§ výšku pôžičky rektorátu KU na úhradu časti dlžnej sumy vzťahujúcej sa k investičnej akcii 
„Rekonštrukcia a nadstavba študentského domova bloku C“ zo zdrojov fakulty vrátane termínu 
a záruky/zdrojov vrátenia peňazí, 

§ predložený materiál dohoda o výpožičke ako podklad na uzatvorenie dohody medzi rektorom KU 
a dekanom FF KU,    

§ problematiku finančného hospodárenia univerzity v širších súvislostiach. 
Na základe vyjadrenia dekana FF KU môže fakulta bez ohrozenia chodu fakulty poskytnúť pôžičku 
vo výške =50.000,-€ z neúčelových zdrojov fakulty s termínom vrátenia do konca októbra.  
V diskusii k predloženému materiálu dohoda o výpožičke členovia AS FF KU upozornili na prílišnú 
stručnosť a nedostatočnú terminologickú presnosť, preto s ohľadom na potrebu vyriešenia otázky 
návrhu písomnej dohody predseda AS FF KU rokovanie k prvému bodu programu prerušil. 
Zasadnutie AS FF KU pokračovalo bodmi 2 až 5 schváleného programu. Po ich prerokovaní AS FF KU 
pokračoval  rokovaním k prvému bodu programu. V jeho rámci dekan FF KU: 
§ stiahol materiál dohoda o výpožičke, 
§ so súhlasom členov senátu predložil materiál návrh zmluvy o pôžičke (materiál je prílohou 

zápisnice). 
Po oboznámení sa s obsahom predloženého materiálu AS FF KU prijal nasledujúce uznesenie:  
  
Uznesenie I. č. 2016/7/1: 
AS FF KU súhlasí s návrhom zmluvy, predloženým dekanom FF KU, o pôžičke rektorátu univerzity 
vo výške =50.000,-€ splatnej najneskôr do 31. 10. 2016 za účelom úhrady časti nákladov spojených 
s investičnou akciou „Rekonštrukcia a nadstavba študentského domova bloku C“. Návrh zmluvy tvorí 
prílohu zápisnice.  
 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 9 
Hlasovanie:  
   za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
2. Návrh dekana FF KU na doplnenie Vedeckej rady FF KU  
V nadväznosti na 5. a 6. zasadnutie AS FF KU (schvaľovanie návrhu na vymenovanie členov VR FF 
KU a diskusia k otázke chápania ex offo vo vzťahu k vedeckej rade fakulty) predložil dekan FF KU 
akademickému senátu na schválenie nasledujúci návrh na doplnenie zloženia VR FF KU: 
doc. Eugen Zeleňák, PhD. – filozofia   
AS FF KU o personálnej otázke podľa § 27 ods. 1 písm. d) v súlade s § 27 ods. 2 zákona o vysokých 
školách hlasoval tajne.  
 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 10  
Počet platných hlasov: 10 
Hlasovanie: 
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
  
Uznesenie II. č. 2016/7/2: 
Doc. Eugen Zeleňák, PhD., bol po hlasovaní AS FF KU schválený za člena Vedeckej rady Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 



Hlasovanie za znenie uznesenia:   
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
3. Žiadosť dekana o rozšírenie okruhu bakalárskych študijných programov uvádzaných 
v dokumente Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom 
roku 2016/2017 
Požiadavka, ktorú bližšie predstavila prodekanka pre vzdelávanie a výchovu E. Príhodová, PhD., 
súvisí s materiálom Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 
2016/2017, schváleným AS FF KU 18. 9. 2015. Jeho súčasťou je aj informačný zoznam bakalárskych 
študijných programov kompatibilných s pokračujúcimi magisterskými študijnými programami 
uskutočňovanými na FF KU v príslušných študijných odboroch. Keďže v prípade troch magisterských 
neučiteľských študijných programov (anglistika a amerikanistika, germanistika, slovenský jazyk 
a literatúra) v zozname korešpondujúcich študijných programov 1. stupňa pre potreby prijímacieho 
konania na FF KU nie sú zakomponované ako kompatibilné aj príslušné učiteľské predmetové 
špecializácie odvodzované z identických študijných odborov ako spomenuté neučiteľské študijné 
programy, dekan FF KU sa na AS FF KU obrátil so žiadosťou o rozšírenie vymenovaného okruhu 
o uvedené predmetové špecializácie. Daná požiadavka je v súlade so sústavou študijných odborov, 
ktorú vydáva a spravuje MŠ SR, a opismi príslušných študijných odborov.       
 
Uznesenie III. č. 2016/7/3: 
AS FF KU súhlasí s tým, aby sa pre potreby prijímacieho konania na magisterské študijné programy 
uskutočňované v akademickom roku 2016/2017 zverejnený zoznam bakalárskych študijných 
programov, absolventi ktorých môžu po splnení podmienok prijímacieho konania pokračovať 
v štúdiu na magisterskom študijnom programe (zoznam príslušných bakalárskych študijných 
programov tvorí súčasť zverejnených podmienok prijatia na štúdium magisterských študijných 
programov pre akademický rok 2016/2017), rozšíril v prípade neučiteľských magisterských študijných 
programov o bakalárske učiteľské študijné programy v tých predmetových špecializáciách, ktoré sú 
odvodzované z identických študijných odborov ako príslušné neučiteľské študijné programy (mgr. 
študijný program anglistika a amerikanistika: bc. študijný program učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry; mgr. študijný program germanistika: bc. študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry; mgr. študijný program slovenský jazyk a literatúra: bc. študijný program učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry).  
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 
4. Informácia o vnútornom dokumente: harmonogram akademického roka 2016/2017 pre potreby 
FF KU 
V nadväznosti na zverejnený harmonogram akademického roka 2016/2017, ktorý ako záväzný 
vnútorný predpis podľa čl. 6 ods. 3 Študijného poriadku KU určuje rektor KU po prerokovaní 
s dekanmi fakúlt, predstavil dekan FF KU fakultný harmonogram akademického roka 2016/2017. 
Materiál systemizuje základný prehľad časovo vymedzených fakultných úkonov viažúcich sa 
k budúcemu akademickému roku tematicky, a to v súlade s univerzitným harmonogramom, 
vnútornými fakultnými predpismi a administratívno-organizačnými potrebami fakulty. 



V diskusii k dokumentu sa pre tematický okruh termíny podávania žiadostí odporúčala modifikácia 
identifikačného pomenovania akademického informačného systému (žiadosť o vykonanie štátnej skúšky 
v AIS Abakus) na zovšeobecňujúce označenie (žiadosť o vykonanie štátnej skúšky v akademickom 
informačnom systéme).  
  
Uznesenie IV. č. 2016/7/4: 
AS FF KU berie na vedomie informáciu o harmonograme akademického roka 2016/2017 pre potreby 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 
5. Žiadosť dekana FF KU o schválenie termínu prijímacej skúšky na magisterský stupeň 
psychológie, žurnalistiky a anglistiky a amerikanistiky 
Pre potreby organizačného zabezpečenia prijímacieho konania na magisterské študijné programy 
psychológie, žurnalistiky, anglistiky a amerikanistiky, v rámci ktorých medzi podmienky na prijatie 
patrí úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (stanovenej v časovom rozpätí máj – jún 2016, pozri 
materiál Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2016/2017, 
schválený AS FF KU 18. septembra 2015), predložil dekan fakulty AS FF KU na schválenie 
konkretizáciu termínu jej konania: 7. jún 2016. Navrhnutý termín prijímacej skúšky bol 
prekonzultovaný s vedúcimi katedier, ktoré príslušné študijné programy zabezpečujú. 
 
Uznesenie V. č. 2016/7/5: 
AS FF KU súhlasí s predloženým termínom prijímacích skúšok na magisterské študijné programy 
psychológie, žurnalistiky, anglistiky a amerikanistiky. 
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
6. Rôzne 
V rámci bodu rôzne neboli prezentované osobitné témy na rokovanie senátu.  
 
 
V Ružomberku 26. apríla 2016 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m.p. 
predseda AS FF KU 

 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
František Bartek 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Mgr. Pavol Labuda, PhD.  
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 



Samuel Štefan Mahút 
Bc. Nika Šablatúrová 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


