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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
mentem et cor formans  

 

 

 

         

Zápisnica zo 7. zasadnutia AS FF KU   Naša značka:                

V Ružomberku 20. 10. 2020 

 

Prítomní členovia AS FF KU:      

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.     

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.   

Jana Juhásová, PhD.         

doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.  

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  

Annamária Adamčíková 

Michal Garaj 

Bc. Daniel Stankovič 

 

Ospravedlnení členovia AS FF KU: Jakub Harzek  

 

Hostia: doc. Mgr. Marek Babic, PhD., doc. Eugen Zeleňák, PhD., PhDr. Michal Marťák, PhD., Ivan 

Koniar, PhD., Mária Debnárová, Mgr. Paulína Kováčová  

 
Siedme zasadnutie AS FF KU, ktoré sa uskutočnilo online, otvoril predseda AS FF KU 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD., privítal prítomných konštatoval, že senát je uznášaniaschopný a 

oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania: 

1. schválenie Výročnej správy o činnosti Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za rok 
2019, 

2. schválenie Výročnej správy o hospodárení Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za rok 
2019, 

3. schválenie Výročnej správy o činnosti AS FF KU v Ružomberku za rok 2019, 
4. schválenie návrhu základných pravidiel prijímacieho konania na študijné programy na 

Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2020/2021, 
5. schválenie návrhu výšky školného a poplatkov spojených so štúdium na Filozofickej 

fakulte KU v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022, 
6. rôzne. 

 

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU hlasovať. 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 9 

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

Navrhnutý program 7. zasadnutia AS FF KU bol prijatý. 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443, e-mail: dekanat.ff@ku.sk 



K online stretnutiu sa pripojil aj prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek.  

1. Schválenie Výročnej správy o činnosti Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za 

rok 2019 
Podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS FF KU právo schvaľovať 

výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom. 

Predseda AS FF KU vyzval doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., dekana FF KU, aby predstavil 

výročnú správu o činnosti FF KU.  

Dekan FF KU poďakoval za jej vypracovanie PhDr. Michalovi Marťákovi, PhD., 

prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium FF KU, a zhrnul hlavné  body výročnej správy 

v oblasti vzdelávania a oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti. Uviedol celkové 

počty študentov a študijných programov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi i súčasným 

rokom, informoval o klesajúcom počet doktorandov, ale aj kvalitných uchádzačov 

o doktorandské štúdium. Ďalej poukázal na oblasť propagácie štúdia na FF KU a v rámci 

oblasti tvorivej činnosti na aktivity na poli akademickej spolupráce (rôzne prednášky, 

semináre a pod.), na akademický rast pedagógov (habilitácia PhDr. Janky Kaščákovej, PhD.) 

a ukazovatele publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti. Po predstavení výročnej správy 

predseda AS FF KU otvoril diskusiu. V diskusii poďakoval PhDr. Michal Marťák, PhD., 

všetkým katedrám a ich členom za súčinnosť pri vypracovaní výročnej správy a upravil jeden 

údaj o zapojení členov fakulty do grantovej činnosti. 

Predseda AS FF KU uzavrel diskusiu a navrhol hlasovať o prijatí uznesenia v takomto 

znení: 

Uznesenie č. 14/2020 

AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Výročnú 

správy o činnosti Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za rok 2019 tak, ako ju predložil 

dekan FF KU a ako bola za zasadnutí doplnená. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Filozofickej fakulty KU v Ružomberku 

za rok 2019 
Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním výročnej správy o hospodárení za 

uplynulý rok. AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 20 ods. 3 

písm. e) Štatútu FF KU schvaľuje výročnú správu o hospodárení FF KU predloženú dekanom 

FF KU.  

Predseda AS FF KU vyzval dekana FF KU, aby správu predstavil. Dekan FF KU 

poďakoval M. Debnárovej, tajomníčke FF KU, za prípravu výročnej správy, zhodnotil 

hospodársky výsledok jednotlivých katedier a predstavil trendy. Do diskusie sa prihlásil prof. 



Dr. phil. fac. theol. Peter Volek s otázkou, ako motivovať pedagogických zamestnancov, aby 

zlepšovali svoje výkony. Doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., v súvislosti 

s hospodárením a znižovaním deficitu jednotlivých katedier poukázal na to, aby katedry mali 

garanta z domáceho pracoviska.  

Po ukončení diskusie navrhol predseda AS FF KU hlasovanie o uznesení v tomto 

znení: 

 

Uznesenie č. 15/2020 

AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 20 ods. 3. písm. e) 

Štatútu FF KU schvaľuje výročnej správy o hospodárení Filozofickej fakulty KU v 

Ružomberku za rok 2019 tak, ako ju predložil dekan FF KU. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

  

3. Schválenie výročnej správy o činnosti AS FF KU v Ružomberku za rok 2019 
Zasadnutie AS FF KU pokračovalo ďalším bodom rokovania – schvaľovaním výročnej 

správy o činnosti AS FF KU za uplynulý rok.  V súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov AS FF KU raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, 

ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. Miroslav Huťka, PhD., 

predseda AS FF KU, predstavil výročnú správu o činnosti a otvoril diskusiu. Do diskusie sa 

nikto neprihlásil, a tak navrhol hlasovať o uznesení v nasledujúcom znení: 

Uznesenie č. 16/2020 

AS FF KU berie na vedomie výročnú správu o činnosti AS FF KU za rok 2019, ktorú 

predložil predseda AS FF KU. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

4. Schválenie návrhu základných pravidiel prijímacieho konania na študijné 

programy na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňované v akademickom 

roku 2020/2021 
 

Ďalší bod rokovania predstavovalo schvaľovanie pravidiel prijímacieho konania na FF 

KU. AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje ďalšie podmienky 



prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom [§ 

15 ods. 2 písm. f)]. Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU, ktorý požiadal Ivana 

Koniara, PhD., prodekana pre vzdelávanie a výchovu, aby predstavil pravidlá a zmeny 

v prijímacom konaní, ktoré sa uskutočnili. Do otvorenej diskusie sa nikto neprihlásil, preto 

predseda AS FF KU navrhol hlasovať o prijatí uznesenia: 

 

Uznesenie č. 17/2020 

AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh 

základných pravidiel prijímacieho konania na študijné programy na Filozofickej fakulte 

KU v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2020/2021 tak, ako ich predložil 

dekan FF KU. 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

5. Schválenie návrhu výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

Filozofickej fakulte KU v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 
Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním výšky školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na FF KU. Predseda AS FF KU upozornil, že zákon č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov to 

nevyžaduje, no vyžaduje to Štatút FF KU čl. 20 ods. 3 písm. d), podľa ktorého AS FF KU 

„schvaľuje návrh na výšku školného a výšku poplatkov súvisiacich so štúdiom na fakulte; 

dekan fakulty schválený návrh predkladá v súlade s § 92 zákona o vysokých školách rektorovi 

KU“. Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU, ktorý konštatoval, že výška 

poplatkov je rovnaká ako v predchádzajúcom roku a vyzval prodekana pre vzdelávanie 

a výchovu FF KU Ivana Koniara, PhD., ktorý informoval, že pribudol nový poplatok za 

rozdielovú skúšku v prípade nostrifikácie diplomu zo zahraničnej vysokej školy. Do diskusie 

sa nikto neprihlásil, a tak predseda AS FF KU navrhol hlasovať o prijatí uznesenia: 

 

Uznesenie č. 18/2020 

AS FF KU podľa čl. 20 ods. 3 písm. d) Štatútu FF KU schvaľuje návrh výšky školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku v 

akademickom roku 2021/2022 tak, ako ich predložil dekan FF KU. 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



6. Rôzne 

Tento bod rokovania otvoril predseda AS FF KU, ktorý informoval členov 

akademického senátu, že AS KU na svojom 18. zasadnutí dňa 19. 6. 2019 vo svojom 6. bode 

začal diskusiu o materiáli s názvom Koncepcia reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku 

z pohľadu Republikovej únie zamestnávateľov, v ktorom sa nachádzala sporná kapitola č. 3. 

Táto kapitola sa týka samosprávy a riadenia slovenských univerzít, pričom sa mnohé zásadné 

kompetencie presúvajú v prospech správnej rady. AS KU týmto bodom začal širšiu diskusiu 

v akademickej obci. 

Dňa 16. 10. 2020 bola akademickým senátom fakúlt slovenských univerzít adresovaná 

žiadosť Rady vysokých škôl Slovenskej republiky na prerokovanie materiálu Moderné 

a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán, ktorý vydalo Ministerstvo 

financií SR. O tomto materiáli bol predseda AS FF KU informovaný prostredníctvom nášho 

zástupcu v RVŠ SR, doc. PhDr. Viery Kováčovej, PhD. Predseda AS FF KU uviedol, že vysoké 

školy boli RVŠ SR vyzvané, aby do 29. 10. 2020 k tomuto materiálu zaujali stanovisko a že 

tento dokument zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a samosprávu najmä vo 

veci voľby akademických funkcionárov (s. 63). Problémom lepšieho fungovania vysokého 

školstva na Slovensku nie je fungovanie samosprávy, ale neustále zmeny koncepcií 

a podfinancovanie vysokého školstva, vedy a výskumu na Slovensku. Krajiny V4 sú na tom 

oveľa lepšie, čo však súvisí s oveľa vyšším podielom finančných prostriedkov v sektore 

vysokého školstva. Aj univerzity krajín V4 majú podobné fungovanie akademickej 

samosprávy (Česká republika), no sú na tom oveľa lepšie. Predseda AS FF KU vyjadril 

počudovanie nad tým, že k vysokému školstvu v SR sa vyjadrujú sektory, ktoré nesúvisia 

s akademickým prostredím (zamestnávateľské zväzy, MF SR). 

 Po úvodnom vstupe predseda AS FF KU otvoril diskusiu. Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter 

Volek poznamenal, že podľa dokumentu má správna rada veľa kompetencií, ale nenesie 

žiadnu zodpovednosť a celá koncepcia prináša obmedzovanie akademických slobôd. Ďalej 

uviedol, že skvalitnenie vysokoškolského a výskumného prostredia možno docieliť okrem 

iného transparentnosťou práce grantových agentúr. Doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., 

PhD., na základe viacerých argumentov navrhol zaujať odmietavé stanovisko a adresovať ho 

reprezentácii škôl alebo AS KU. Doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., poukázala v súvislosti 

s uvedeným dokumentom na možnú politizáciu vysokoškolského prostredia. Doc. Mgr. 

Marek Babic, PhD., dekan FF KU, podporil zaujatie zamietavého stanoviska. Na základe 

diskusie navrhol predseda AS FF KU hlasovať o prijatí uznesenia v tomto znení: 

 

Uznesenie č. 19/2020 

AS FF KU vyjadruje svoj nesúhlas s pokusom o politizáciu a obmedzovanie 

akademickej samosprávy prostredníctvom posilňovania správnych rád univerzít, ktorý je 

obsiahnutý v dokumente Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný 

plán, ktorý vydalo Ministerstvo financií SR. Univerzitná samospráva nie je prekážkou 

zvyšovania rozvoja univerzít SR, čoho príkladom je ČR.  

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté.  

 



 V rámci posledného bodu rokovania požiadal Pavol Labuda, PhD., vedenie FF KU, aby 

vytvorilo prostredie (legislatívne aj administratívne) na vytvorenie elektronických formulárov 

na vybavovanie administratívnej agendy na FF KU najmä medzi študentmi a 

učiteľmi/zamestnancami FF KU, napríklad vo veci uznania predmetov, prijatia na tému 

kvalifikačnej práce, stanovenia podmienok dištančného štúdia a pod. Dekan FF KU poďakoval 

za tento podnet.  

 

Miroslav Huťka, PhD., predseda AS FF KU, ukončil diskusiu a poďakoval prítomným 

za účasť, názory, návrhy a hlasovanie a ukončil 7. zasadnutie AS FF KU.  

 

 

 

V Ružomberku 20. 10. 2020     Mgr. Miroslav Huťka, PhD., m. p. 

predseda AS FF KU 

 

 

Na vedomie: 

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.  

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG)  

doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.  

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  

Annamária Adamčíková  

Michal Garaj  

Jakub Harzek  

Bc. Daniel Stankovič 

 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU 


