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Zápisnica zo 17. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 27. 02. 2018 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   Daniel Čollák     
Bc. Pavol Dérer 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.  
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Bc. Petra Lövingerová 
Bc. Samuel Štefan Mahút 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
 
Program rokovania: 

1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU  
2. Žiadosť o prerokovanie a schválenie dokumentu prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre 

akademický rok 2018/2019 
3. Žiadosť dekana FF KU o schválenie zmien v Organizačnom poriadku FF KU 
4. Rôzne 

 
Hlasovanie o programe rokovania:  
Počet prítomných členov na hlasovaní: 9 
    za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
Za skrutátorov pre potreby tajného hlasovania boli navrhnutí:  
Mgr. Pavol Labuda, PhD., Mgr. Juraj Holdoš , PhD. – obaja návrh prijali.  
Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch: 
    za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 2 hlasy 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU 
V súlade s vnútorným predpisom KU (Disciplinárny poriadok KU v Ružomberku pre študentov, čl. 3 ods. 
3) sa po dvojročnom pôsobení v Disciplinárnej komisii FF KU ukončilo členstvo Františkovi Bartekovi, 
členovi DK FF KU za študentskú časť. Do Disciplinárnej komisie FF KU za študentskú časť bola 
dekanom FF KU navrhnutá Mgr. Terézia Strmeňová.  
 
Tajné hlasovanie o navrhnutej kandidátke do DK FF KU:  
• počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 10 
• počet platných hlasov: 9  
• počet neplatných hlasov: 1 
 
Výsledky hlasovania: 
   za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 
 
Uznesenie I. č. 2018/17/1 
AS FF KU schválil Mgr. Teréziu Strmeňovú za členku Disciplinárnej komisie FF KU. 
 
Hlasovanie o znení uznesenia:  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
2. Žiadosť o prerokovanie a schválenie dokumentu prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre 
akademický rok 2018/2019 
Dokument o prijímacom konaní na doktorandské študijné programy uskutočňované na FF KU 
v akademickom roku 2018/2019 predstavil dekan FF KU doc. Marek Babic, PhD., a prodekan pre vedu 
a doktorandské štúdium doc. Eugen Zeleňák, PhD.  
Doc. E. Zeleňák upozornil členov senátu na doplnenie predloženého textu v časti, v ktorej sa 
vymenúvajú materiály potrebné na priloženie k prihláške (overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní). Textové doplnenie sa vzťahuje na uchádzačov, ktorí magisterský študijný program 
absolvovali na FF KU (predkladajú iba kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní), a na uchádzačov, 
ktorí magisterský študijný program absolvovali na inej fakulte KU (predkladajú kópie dokladov 
o dosiahnutom vzdelaní spolu s originálmi, ktoré sú určené na nahliadnutie a overenie pre 
zamestnanca príslušného oddelenia).  
V adrese určenej na zasielanie prihlášok sa spresnilo poštové smerovacie číslo.  
 
Hlasovanie o predloženom dokumente: 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2018/17/2: 
AS FF KU prerokoval a schválil dekanom FF KU predložený dokument prijímacie konanie na 
doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019. 

Hlasovanie o znení uznesenia:  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 



3. Žiadosť dekana FF KU o schválenie zmien v Organizačnom poriadku FF KU 
Navrhnutá novelizácia dokumentu sa týkala textovej časti organizačného poriadku a prílohy č. 2 
daného materiálu (štruktúra funkčných a pracovných miest zamestnancov dekanátu a prevádzky FF 
KU). V rámci štruktúry funkčných a pracovaných miest išlo o redukciu počtu miest na študijnom 
oddelení (3 ® 2), prevádzkovom oddelení [údržba (2 ® 1), upratovanie (2 ® 1)] a na sekretariáte 
katedier (2 ® 0) so zapracovaným odrazom týchto zmien do textovej časti dokumentu.  
Potrebu a dôvody novelizácie predstavil dekan fakulty doc. Marek Babic, PhD., a prodekan pre 
financie a rozvoj PhDr. Michal Marťák, PhD. Navrhované zmeny boli prezentované ako jeden 
z krokov finančnej racionalizácie (pokles dotácie na KU vo výkonových zložkách ® potreba zníženia 
nákladov) pri zabezpečení základnej prevádzky fakulty.  
 
Predseda AS FF KU Mgr. Ing. J. Považan, PhD., predložil návrh hlasovať o zmenách v organizačnom 
poriadku tajným hlasovaním – tento návrh bol schválený.  
Hlasovanie o návrhu:  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu Organizačného poriadku FF KU  
• počet prítomných členov AS FF KU na tajnom hlasovaní: 10  
• počet platných hlasov: 10 
• počet neplatných hlasov: 0 
 
Výsledok hlasovania: 
   za: 9 hlasov    proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas  
 
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/17/3: 
AS FF KU schvaľuje novelizáciu textovej časti Organizačného poriadku FF KU a štruktúry funkčných 
a pracovných miest zamestnancov dekanátu a prevádzky FF KU (príloha č. 2 Organizačného poriadku 
FF KU). 
 
Hlasovanie o znení uznesenia: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 9 
   za:   9 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
4. Rôzne 
4.1 Otázka pripravovaného rušenia študijných programov (politológia, učiteľstvo náboženskej 
výchovy v kombinácii) 
V rámci bodu rôzne sa roztvorila otázka pripravovaného rušenia istých študijných programov. Na 
zasadnutí AS FF KU sa zúčastnila aj časť študentov príslušných študijných programov, ktorí vo 
svojich vystúpeniach žiadali vedenie FF KU o vysvetlenie tohto rozhodnutia a objasnenie možností ich 
ďalšieho pokračovania vo vysokoškolskom štúdiu.  Študenti politológie  predstavili vlastné 
i sprostredkované (zozbierané písomné vyjadrenia) svedectvá o prínosnosti štúdia poskytovaného 
Katedrou politológie FF KU pre ich kariérny a osobnostný rast (prezentácia jednotlivých 
profesionálnych osudov absolventov a vyjadrenie vďaky vyučujúcim).   
Vedenie FF KU na čele s dekanom fakulty zaujalo k vypočutému empatický postoj a poďakovalo 
študentom za kultivovanú formu vyjadrenia ich názorov. Rušenie daných študijných programov 



predstavilo ako neľahké rozhodnutie, ktoré patrí do súboru racionalizačných ekonomických opatrení. 
Pri rozhodovaní sa brali do úvahy najmä tri relevantné kritériá: počet študentov, publikačné 
a vedecké výstupy katedier, ktoré uskutočňujú príslušné študijné programy, a finančná náročnosť 
študijných programov. V súvislosti s rozhodnutím o zrušení istých študijných programov má vedenie 
naplánované stretnutie so študentmi, na ktorom im budú predstavené možnosti ich ďalšieho štúdia 
(základný rámec stanovuje zákon o vysokých školách: pokračovanie v štúdiu iného študijného 
programu v totožnom/príbuznom študijnom odbore, možnosť štúdia študijného programu na inej 
vysokoškolskej inštitúcii).  
4.2 E-mailové adresy s doménou ku.sk pre študentov  
Stanovisko k zriadeniu e-mailov pre študentov má byť k dispozícii v priebehu jedného mesiaca 
[porov. zápisnicu z 24. zasadnutia kolégia dekana FF KU (14. 2. 2018)]. 
4.3 Informácia o spoločnej modlitbe za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky 
Martiny Kušnírovej 
Modlitbové stretnutie sa uskutoční 28. februára 2018 so začiatkom o 12.05 hod. pred sochou Jána Pavla 
II.  
4.4 Informácie zo 14. zasadnutia AS KU (27. 2. 2018) 
AS KU na svojom zasadnutí schválil: štatút KU, štipendijný poriadok KU, dlhodobý zámer KU na 
roky 2018 – 2023, opravu oplotenia pozdĺž ulice Žilinská cesta, rekonštrukciu izieb pre študentov so 
špecifickými potrebami v bloku C.   
4.5 Informácia o najbližšom zasadnutí AS FF KU 
Zasadnutie sa pravdepodobne uskutoční koncom marca (predpokladaný program rokovania: výročná 
správa o činnosti AS FF KU za rok 2017). 
 
 
V Ružomberku 27. februára 2018   Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m.p. 

predseda AS FF KU 
 
 
 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
Daniel Čollák 
Bc. Pavol Dérer 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.  
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Bc. Petra Lövingerová 
Bc. Samuel Štefan Mahút 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


