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Zápisnica z 19. zasadnutia AS FF KU 

Ružomberok 18. 09. 2018 

 
Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
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  
Mgr. Samuel Štefan Mahút  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
 
Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálov Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2019/2020 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 

2. Prerokovanie návrhu spoločného magisterského študijného programu filozofia 
3. Voľba nového člena Rady vysokých škôl za zamestnaneckú časť FF KU 
4. Prerokovanie materiálu Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu 

Republikovej únie zamestnávateľov  
5. Rôzne 
 

V porovnaní s návrhom programu uvedeným v pozvánke na 19. zasadnutie AS FF KU program 
rokovania bol rozšírený o bod venujúci sa materiálu Koncept reformy terciárneho vzdelávania na 
Slovensku z pohľadu Republikovej únie zamestnávateľov. 
 
Hlasovanie o programe rokovania:  
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



Program rokovania bol schválený.  
 
V úvodnej časti rokovania predseda AS FF KU Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., na zasadnutí privítal 
Mgr. S. Š. Mahúta, ktorému sa zápisom na doktorandský študijný program 3. 9. 2018 obnovilo 
členstvo v AS FF KU.  
 
1. Prerokovanie materiálov Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2019/2020 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 
2019/2020 
Predložené materiály v základnom rámcovom vymedzení predstavil dekan FF KU doc. Mgr. Marek 
Babic, PhD. V diskusii k materiálom na otázky senátorov okrem dekana FF KU odpovedali aj ďalší 
členovia vedenia: Mgr. Jela Kehoe, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, a doc. Mgr. Eugen 
Zeleňák, PhD., prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium.  
Pred schválením dokumentov vedenie FF KU požiadalo o dodatočné zapracovanie úprav 
v predložených materiáloch, konkrétne: 
a) o vypustenie textu (v oboch materiáloch) 
Fakulta v prípade potreby môže vyhlásiť ďalšie kolá prijímacieho konania.  
b) o doplnenie textu (v materiáli Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2019/2020 – časť A) 
Počas pohovoru uchádzač predstaví svoje dôvody pre výber konkrétneho študijného programu a overia sa jeho/jej 
schopnosti komunikovať a vecne argumentovať.  
Maximálny počet bodov je 30. 
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie pohovoru je 15. 
Keďže v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi materiály priniesli zmeny v návrhu podmienok 
prijímacieho konania (zavedenie motivačných pohovorov pre časť študijných programov a vytváranie 
výsledného poradia na ich základe, zrušenie vytvárania výsledného poradia na základe výsledkov 
maturitných skúšok), podstatná časť diskusie smerovala k reflexii navrhovanej zmeny. V rámci 
prezentácie širšieho spektra názorov sa pozornosť koncentrovala predovšetkým na nasledujúce 
okruhy:   
• výhody a nevýhody, silné a slabé miesta predstavenej zmeny podmienok prijímacieho konania,  
• stanovisko katedier k navrhovanej zmene, 
• obsahové naplnenie motivačných pohovorov,  
• objektivizácia kritérií umožňujúcich komparačne posúdiť mieru schopností na štúdium, a teda 

vytvoriť výsledné poradie uchádzačov na báze parametrov zabezpečujúcich porovnateľnosť 
výkonov (predpokladov, schopností) prejavených v rámci motivačného pohovoru,   

• argumentačný rámec a podkladový materiál uplatňovaný pri žiadostiach o preskúmanie 
rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania,   

• podmienka účasti na motivačnom pohovore pre zahraničných uchádzačov, 
• odborná garancia a zloženie komisií zabezpečujúcich motivačné pohovory. 
Pre potreby motivačných pohovorov vedenie FF KU prisľúbilo vypracovať vzorový materiál 
s okruhom otázok. Komisie z hľadiska svojho zloženia budú mať nie katedrový, ale cezkatedrový 
charakter (uchádzači o medziodborové štúdium a štúdium učiteľských študijných programov v dvoch 
predmetových špecializáciách na FF KU teda absolvujú len jeden motivačný pohovor). V prípade 
zahraničných uchádzačov vedenie deklarovalo možnosť vycestovania komisie za uchádzačmi.  



 
Hlasovanie o materiáloch: 
1.1 Hlasovanie o materiáli Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2019/2020 v znení úprav, ktoré do dokumentu vnieslo vedenie FF KU 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 7 hlasov  proti: 2 hlasy  zdržal sa: 1 hlas 
 
1.2 Hlasovanie o materiáli Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoňované v akademickom roku 2019/2020 v znení úprav, ktoré do 
dokumentu vnieslo vedenie FF KU 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 7 hlasov  proti: 2 hlasy  zdržal sa: 1 hlas 
 
Uznesenie AS FF KU I. č. 2018/19/1: 
AS FF KU schvaľuje dokumenty Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované v 
akademickom roku 2019/2020 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 v znení úprav, 
ktoré do dokumentov vnieslo vedenie FF KU.  
 
Hlasovanie o znení uznesenia: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
2. Prerokovanie návrhu spoločného magisterského študijného programu filozofia 
Návrh príslušného študijného programu predstavili dekan FF KU doc. Marek Babic, PhD., a prodekan 
pre vedu, umenie a doktorandské štúdium doc. Eugen Zeleňák, PhD. Ako členovia vedenia 
zdôraznili, program, ktorý môže pomôcť zatraktívniť štúdium filozofie, predstavuje na FF KU pilotný 
program tohto typu. Na spoločnom študijnom programe participujú tri vysokoškolské inštitúcie: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Hradec 
Králové. Diskusia k návrhu sa orientovala predovšetkým na priebeh štúdia (bližšie: dohoda vysokých 
škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu) a na postup pri získavaní práva udeľovať 
absolventom spoločného študijného programu príslušný akademický titul (každá zo spolupracujúcich 
vysokých škôl má študijný program filozofia akreditovaný, t. j. pôjde o priznanie práva ministerstvom 
bez vyjadrenia Akreditačnej komisie, bližšie: § 83 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov). 
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2018/19/2: 
AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov prerokoval návrh spoločného magisterského študijného programu filozofia.  
 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
 
 



3. Voľba nového člena Rady vysokých škôl za zamestnaneckú časť FF KU 
Voľba zástupcu FF KU do Rady vysokých skôl (ďalej RVŠ) podľa § 27 ods. 1 písm. k) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých škôlách v znení neskorších úprav sa uskutočnila v nadväznosti na 
ukončenie členstva predchádzajúceho reprezentanta fakulty v RVŠ doc. Mgr. Jaroslava Nemeša, PhD. 
(ukončenie plnoúväzkového pracovného pomeru na FF KU). Za zástupkyňu FF KU do RVŠ bola 
dekanom FF KU doc. Mgr. Marekom Babicom, PhD., navrhnutá doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD., 
ktorá s návrhom súhlasila. 
 
Za skrutátorov tajného hlasovania boli navrhnutí: 
Daniel Čollák, Bc. Pavol Dérer – obaja návrh prijali.  
 
Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch: 
Počet hlasujúcich členov AS FF KU: 10 
   za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 2 hlasy 
 
Tajné hlasovanie o navrhnutej kandidátke do RVŠ: 
• počet hlasujúcich členov AS FF KU: 9 
• počet platných hlasov: 9 
 
Výsledok hlasovania: 
   za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/19/3: 
AS FF KU za zástupcu FF KU v Rade vysokých škôl zvolil doc. PhDr. Vieru Kováčovú, PhD.  
 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
    
4. Prerokovanie materiálu Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu 
Republikovej únie zamestnávateľov   
Na základe žiadosti predsedu AS KU Mgr. Miroslava Huťku, PhD., z 13. septembra 2018 sa AS FF KU 
zaoberal materiálom Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu Republikovej únie 
zamestnávateľov, a to so zameraním na kapitolu č. 3 (Model riadenia subjektov pôsobiacich v oblasti 
terciárneho vzdelávania). V nej sa doterajšia akademická samospráva slovenských vysokých škôl 
vyhodnocuje ako neefektívny nástroj a navrhuje sa nový riadiaci model, ktorý smeruje 
k obmedzovaniu akademickej samosprávy a k výraznému posilneniu vplyvu externého prostredia 
(bližšie: príslušný materiál RÚZ). Predseda AS KU, prítomný na zasadnutí AS FF KU, priblížil 
základný kontext príslušného materiálu a reláciách záverov plynúcich zo zasadnutia AS KU 
(zápisnica č. 18/2018 z 18. zasadnutia AS KU z dňa 19. 6. 2018 – bod 6) požiadal AS FF KU – po 
prerokovaní materiálu – o zaujatie stanoviska k 3. kapitole.   
 
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2018/19/4: 
AS FF KU považuje akademickú samosprávu za základný pilier demokratického modelu riadenia 
slovenských univerzít pre 21.  storočie. 



 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 10 
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
5. Rôzne 
V rámci bodu rôzne sa pozornosť venovala otázkam: 

• prijímacieho konania (procesné úkony v rámci prijímacieho konania na študijný program 
žurnalistika);   

• tlačových zostáv v AIS2 (potreba aktualizácie zverejnených podkladov pre potvrdenie 
o návšteve školy za účelom daňového bonusu a pre štandardné potvrdenie o návšteve školy); 

• zverejnenia Informácií o štúdiu na webovom sídle pre potreby zápisu (požiadavka skoršieho 
sprístupnenia smerom k budúcemu akademickému roku); 

• kontroly študijných plánov katedrami (pre tento akademický rok nebola vedúcim katedier 
poskytnutá možnosť overiť zapracovanie požadovaných aktualizácií);  

• opravy systému otvárania dverí do vyučovacích miestností; 
• predpokladného termínu ďalšieho zasadnutia AS FF KU (koniec októbra/začiatok novembra).  

 
 
V Ružomberku 18. septembra 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 
Mgr. 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 


