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Katolícka univerzita v Ružomberku 
Filozofická fakulta 

 
Štatút 

 
Preambula 

 
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom 
svete, spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a sú�asne rozvíja osobitosti 
bádania a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach 
�udského poznania, ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spolo�nosti, a to 
na princípe kres�anských zásad, pod�a ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre 
realizáciu svojho povolania, schopné vnáša� evanjeliové posolstvo do existujúcich spolo�enských štruktúr, 
do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  stavia svoje ciele a 
úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae. 

 
Prvá �as� 

Úvodné ustanovenia 
 
�lánok 1 
Základné ustanovenia 
 

1. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola zriadená dekrétom KBS protokol �. 
103/99 zo d�a 17. 5. 1999 a  zákonom NR SR �. 167/2000 Z. z. z d�a 10. mája 2000 o zriadení 
Katolíckej univerzity v Ružomberku k d�u 1. júl 2000. 

2. Úplný názov fakulty je Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta. Je možné 
používa� aj názov Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, v skratke FF 
KU. V anglickom jazyku: Catholic University in Ružomberok, Faculty of Arts and Letters. 

3. Sídlom fakulty je Ružomberok. 
4. Filozofická fakulta KU v Ružomberku (�alej len fakulta) je sú�as�ou Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, ktorej poslaním je vedecká, vzdelávacia a kultúrna �innos�. 
5. Fakulta má filozofické a humanitné zameranie. 
6. Fakulta používa pe�iatku s logom fakulty a textom Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická 

fakulta. Zásady pre používanie pe�iatky ur�í dekan. 
7. Štatút fakulty predstavuje základný dokument, pod�a ktorého sa uskuto��uje akademický život 

fakulty a je vypracovaný v súlade so zákonom o vysokých školách �. 131/2002 Z. z. (�alej len 
zákon) a v súlade so štatútom KU. 

 
�lánok 2 
Právne postavenie fakulty a samospráva 
 

1. Fakulta je samosprávnou sú�as�ou KU, ktorej organizáciu a vnútornú legislatívu ur�uje akademický 
senát fakulty. 

2. Do samosprávnej pôsobnosti fakulty pod�a zákona a v súlade so štatútom KU patrí:  
a) ur�ovanie �alších podmienok prijatia na štúdium na študijné programy uskuto��ované na 

fakulte a rozhodovanie v prijímacom konaní, 
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskuto��ovanie, 
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na 

štúdium, 
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vz�ahov zamestnancov zaradených na 

fakulte v rozsahu a za podmienok ur�ených legislatívou SR a štatútom KU, 
e) vykonávanie podnikate�skej �innosti v súlade so štatútom KU, 
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými a fyzickými osobami, a to aj zahrani�nými 

a uskuto��ovanie zahrani�ných vz�ahov a aktivít v zmysle �lánku 29 štatútu KU, 
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g) vnútorná organizácia fakulty, 
h) ur�ovanie po�tu prijímaných uchádza�ov o štúdium v súlade s interným predpisom KU 

o spôsobe ur�ovania po�tu prijímaných posluchá�ov, 
i) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom KU, 
j) ur�ovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej a �alšej tvorivej 

�innosti, 
k) ur�ovanie po�tu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v súlade 

s �lánkom 6 štatútu KU, 
l) vo�ba �lenov orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
m) nakladanie s finan�nými prostriedkami pridelenými fakulte Akademickým senátom Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a s finan�nými prostriedkami, ktoré fakulta získala darom, ako aj 
vlastnou �innos�ou na plnenie svojich úloh, 

n) vyjadrenie k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh. 
 

Druhá �as� 
Poslanie a �innos� fakulty 

 
�lánok 3 
Poslanie fakulty 
 

1. Fakulta prispieva k plneniu poslania KU. Primárnou sú�as�ou poslania fakulty je poskytova� 
vysokoškolské vzdelávanie a uskuto��ova� tvorivé vedecké bádanie najmä v oblasti humanitných a 
spolo�enských vied. 

2. Poslaním fakulty je poskytova� a rozširova� ucelené poznanie �loveka, sveta a Boha, a tak 
vychováva� študentov, aby boli schopní rozvíja� kres�anskú kultúru a vies� plodný dialóg s �u�mi 
dnešnej doby. 

3. Fakulta nap��a svoje poslanie vedeckou �innos�ou, výchovno-vzdelávacou �innos�ou, umeleckou a 
kultúrnou �innos�ou, duchovnými aktivitami a inými �innos�ami súvisiacimi s poslaním fakulty. 

4. Pri nap��aní svojho poslania vychádza fakulta zo svojho dlhodobého zámeru rozvoja, ktorý je 
v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja KU.  

 
�lánok 4 
Vzdelávanie 
 

1. Fakulta uskuto��uje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch. 
2. Fakulta uskuto��uje vzdelávanie v súlade so Študijným poriadkom KU a Študijným 

poriadkom fakulty. 
 
�lánok 5 
Veda a zahrani�né vz�ahy 
 
1. Vedecky pracova� je základným právom a povinnos�ou každého u�ite�a a vedeckého 

pracovníka. Uskuto��uje sa v rámci akademickej slobody vedeckého bádania a uverej�ovania 
jeho výsledkov z poh�adu kres�anského svetonázoru. 

2. Najnovšie poznatky vedy, vrátane vlastného vedeckého bádania sú prezentované na fakulte a 
aplikované v pedagogickej �innosti.  

3. Fakulta, jej pracoviská a �lenovia akademickej obce rozvíjajú zahrani�né vz�ahy súvisiace so 
vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a hospodárskou �innos�ou fakulty. 

 
�lánok 6 
Hospodárska �innos� 
 

1. Fakulta vykonáva hospodársku �innos� v súvislosti so vzdelávacou a vedeckou �innos�ou a v súlade 
so svojím poslaním. 

2. Fakulta vykonáva hospodársku �innos� v súlade so zákonom a štatútom KU. 
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Tretia �as� 
Samospráva fakulty 

 
�lánok 7 
Orgány akademickej samosprávy fakulty 
 

1. Akademickými orgánmi fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty, 
disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

2. Orgány akademickej samosprávy konajú a rozhodujú v súlade so zákonom, �alšími právnymi 
predpismi, štatútom KU a týmto štatútom. 

 
�lánok 8 
Akademická obec fakulty 
 

1. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva �lenov 
akademického senátu fakulty. 

2. Akademickú obec fakulty tvoria: 
a) vysokoškolskí u�itelia a vedeckí pracovníci fakulty, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný �as (zamestnanecká �as� akademickej obce), 
b) študenti všetkých troch stup�ov štúdia (študentská �as� akademickej obce). 

3. Akademickú obec fakulty zvoláva predseda akademického senátu fakulty. Môže ju tiež zvola� dekan 
a rektor. 

 
�lánok 9 
Akademický senát fakulty 
 

1. Akademický senát fakulty (�alej AS FF KU) je samosprávnym zastupite�ským orgánom. 
2. AS FF KU má 11 �lenov a skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej �asti. Zamestnanecká �as� má 

siedmich �lenov, študentská �as�  má štyroch �lenov. �lenov zamestnaneckej �asti AS FF KU volia 
v priamych tajných vo�bách �lenovia zamestnaneckej �asti akademickej obce fakulty. �lenov 
študentskej �asti AS FF KU volia v tajných vo�bách �lenovia študentskej �asti akademickej obce 
fakulty. 

3. Postavenie, �innos� a pôsobnos� akademického senátu fakulty je upravená § 26 a 27 zákona. 
4. Podrobnosti o spôsobe rokovania AS FF KU upravuje rokovací poriadok AS FF KU. 
5. Vo�by �lenov AS FF KU upravujú zásady volieb do AS FF KU. 
6. Funk�né obdobie �lenov akademického senátu fakulty je štvorro�né. 

 
�lánok 10 
Dekan 
 

1. Dekan je predstavite�om fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná v jej mene. 
2. Pôsobnos� dekana ur�uje § 28 zákona. 
3. Dekan za svoju �innos� zodpovedá AS FF KU a vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity (§ 23 

ods. 1 zákona), a za hospodárenie fakulty zodpovedá rektorovi KU. 
4. Dekana FF KU volí AS FF KU. 
5. Vo�bu kandidáta na funkciu dekana riadi volebná komisia zvolená z �lenov AS FF KU. Uchádza� o 

kandidatúru na funkciu dekana je spravidla �lenom zamestnaneckej �asti akademickej obce fakulty a 
musí ma� priznaný titul PhD. alebo ekvivalent. 

6. Právo navrhnú� najviac jedného uchádza�a o kandidatúru na funkciu dekana má každý �len AS FF 
KU, dekan FF KU a minimálne 20 �lenov akademickej obce FF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí. 
Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou volebnej komisii a musia obsahova� súhlas kandidáta s 
kandidatúrou doložený vlastnoru�ným podpisom. 

7. Z navrhnutých kandidátov sa tajným hlasovaním volí kandidát na funkciu dekana. Ak vo vo�bách 
ani jeden z uchádza�ov na kandidáta na funkciu dekana nezíska v prvom hlasovaní požadovanú 
nadpolovi�nú vä�šinu hlasov všetkých �lenov AS FF KU, do �alších hlasovaní postupujú uchádza�i 
na kandidáta s dvoma najvä�šími získanými po�tami hlasov. Ak ani jeden z uchádza�ov o 
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kandidatúru na funkciu dekana nezíska v druhom hlasovaní potrebnú nadpolovi�nú vä�šinu hlasov 
všetkých �lenov AS FF KU, na zvolenie kandidáta na funkciu dekana v tre�om a štvrtom hlasovaní 
posta�uje súhlas nadpolovi�nej vä�šiny prítomných �lenov AS FF KU. Do tretieho a štvrtého 
hlasovania postupujú vždy uchádza�i na kandidáta s dvoma najvä�šími získanými po�tami hlasov. 
Ak ani po štvrtom hlasovaní žiaden uchádza� nezískal potrebnú vä�šinu hlasov prítomných �lenov 
akademického senátu fakulty, akademický senát fakulty vypíše nové vo�by. 

8. Zvoleného kandidáta na funkciu  dekana AS FF KU  postúpi na potvrdenie ve�kému kancelárovi. Ak 
ve�ký kancelár kandidáta na funkciu dekana navrhnutého akademickým senátom fakulty 
v odôvodnenom prípade nepotvrdí, AS FF KU navrhuje kandidáta na funkciu dekana zvoleného v 
nových vo�bách a postupuje ho opä� na  potvrdenie ve�kému kancelárovi. Ak sa ve�ký kancelár do 
15 dní od vo�by kandidáta na funkciu dekana nevyjadrí, kandidát na funkciu dekana sa považuje za 
potvrdeného. Rektor potvrdeného kandidáta na funkciu dekana vymenuje do funkcie dekana FF KU. 

9. Funk�né obdobie dekana je štvorro�né. Funkciu dekana možno vykonáva� najviac dve po sebe idúce 
funk�né obdobia. 

10. AS FF KU  30 dní pred uplynutím funk�ného obdobia dekana FF KU vyhlási vo�by kandidáta na 
funkciu dekana FF KU. 

11. V prípade ukon�enia funkcie dekana pred uplynutím funk�ného obdobia sa uskuto�nia vo�by 
kandidáta na funkciu dekana do 30 dní. 

12. Po odvolaní dekana alebo po pred�asnom skon�ení výkonu funkcie dekana vykonáva do 
vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh AS FF KU. 

 
�lánok 11 
Prodekani 
 

1. Prodekani, ktorých menuje a odvoláva dekan so súhlasom senátu, zastupujú dekana  
v rozsahu ním ur�enom a zodpovedajú dekanovi za svoju �innos�. Funk�né obdobie prodekanov je 
štvorro�né. 

2. Fakulta má najmenej troch prodekanov. Ich pôsobnos� zah��a: 
a) vzdelávanie a výchovu, 
b) veda, doktorandské štúdium a umenie, 
c) zahrani�né vz�ahy a mobility, 
d) financie a rozvoj. 

3. V neprítomnosti zastupuje dekana jeden z prodekanov ur�ený dekanom vo všetkých veciach, ktoré 
neznesú odklad. 

 
�lánok 12 
Disciplinárna komisia fakulty 
 
�innos� a pôsobnos� disciplinárnej komisie fakulty je upravená § 31 zákona a riadi sa disciplinárnym 
poriadkom KU pre študentov a rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie KU. 
 
�lánok 13 
Vedecká rada fakulty 
 
�innos� a pôsobnos� vedeckej rady fakulty je upravená § 29 a 30 zákona. Rokovanie VR FF KU sa riadi 
rokovacím poriadkom VR FF KU. Funk�né obdobie �lenov vedeckej rady fakulty je štvorro�né. 
 
�lánok 14 
Poradné orgány dekana 
 

1. Poradné orgány dekana sú: 
a) vedenie fakulty, 
b) kolégium dekana fakulty. 

2. Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana, ktorého �lenmi sú predseda akademického senátu 
fakulty, prodekani a tajomník fakulty. 
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3. Kolégium dekana je poradným orgánom dekana, tvorený vedením fakulty, vedúcimi katedier, 
podpredsedom akademického senátu fakulty za študentskú �as� a riadite�mi ústavov a centier. 
Kolégium zvoláva dekan pod�a potreby (spravidla mesa�ne). 

 
 

Štvrtá �as� 
Organizácia fakulty 

 
�lánok 15 
Fakulta 
 

1. Fakulta sa �lení na dekanát, katedry a �alšie pracoviská. Kompetencie a vz�ahy na fakulte 
vymedzuje Organiza�ný poriadok fakulty. 

2. Fakulta môže ma� pracovisko spolo�né s inou fyzickou alebo právnickou osobou a pre �innos� 
fakulty môže slúži� zariadenie inej fyzickej alebo právnickej osoby. 

3. Spolo�né zariadenia fakulty pod�a ods. 2 vznikajú zmluvou, ktorú za fakultu uzatvára dekan po 
prerokovaní so senátom. Spolo�né zariadenie, pokia� nie je právnickou osobou, je pracoviskom 
fakulty. 

4. Zariadenia inej právnickej alebo fyzickej osoby môžu slúži� �innosti fakulty na základe zmluvy s 
touto právnickou alebo fyzickou osobou, ktorú uzatvára dekan po prerokovaní so senátom, alebo na 
základe všeobecne záväzného právneho predpisu. 

 
�lánok 16 
Katedra 
 

1. Katedra ako základný organiza�ný útvar (pracovisko) fakulty realizuje vedeckovýskumnú, 
vzdelávaciu, umeleckú a výchovnú �innos�. Odborne a didakticko-metodicky pripravuje študentov, 
zabezpe�uje rozvoj študijných a vedných odborov. 

2. Katedru riadi vedúci katedry (�alej len vedúci), ktorý ju zastupuje navonok. Vedúci musí by� 
pracovník príslušnej katedry s ustanoveným týždenným pracovným �asom. 

3. Vedúceho vymenúva a odvoláva dekan fakulty, a to na základe výberového konania. 
4. Vedúci sa za svoju �innos� zodpovedá dekanovi fakulty. 
5. Funk�né obdobie vedúceho katedry je dvojro�né. 
6. Vedúci katedry najmä: 

a) zodpovedá za plnenie vedeckovýskumných, pedagogických, umeleckých a iných 
(organiza�ných) úloh katedry a vykonáva ich kontrolu, 

b) hodnotí �innos� pracovníkov katedry a zodpovedá dekanovi za odbornú úrove� tejto �innosti 
(najmä rozvoj predmetov zabezpe�ovaných katedrou, plnenie u�ebných  plánov vo všetkých 
predmetoch zabezpe�ovaných katedrou, tvorba u�ebníc a  u�ebných pomôcok, personálna práca 
vrátane zvyšovania odbornej a pedagogickej  úrovne pracovníkov katedry), 

c) zodpovedá za ú�elné a efektívne využívanie a ochranu majetku katedry a predkladá dekanátu 
požiadavky na vybavenie katedry prístrojmi a materiálom, 

d) spravidla raz za mesiac zvoláva �lenov katedry na zasadnutia a predkladá dekanovi zápisnice z 
týchto zasadnutí, 

e) plní �alšie úlohy, ktorými ho poverí dekan v súlade s ustanoveniami zákona, jeho 
vykonávajúcimi predpismi, štatútom univerzity a štatútom fakulty, 

f) pri obsadzovaní miesta �lena katedry je jedným z �lenov výberovej komisie, 
g) predkladá dekanovi fakulty návrhy týkajúce sa �innosti katedry a fakulty, najmä vzdelávacej a 

vedeckej, študijných programov a poriadkov, materiálneho, finan�ného  a personálneho 
zabezpe�enia tejto �innosti, 

h) predkladá dekanovi fakulty výro�nú správu o �innosti katedry každoro�ne  
k 31. decembru.  

7. Vedúci katedry, ktorý bol vybraný na základe výberového konania, môže by� z funkcie  
    odvolaný dekanom po prerokovaní AS FF KU. 
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8.  Vedúceho zastupuje zástupca vedúceho, a to v rozsahu stanovenom vedúcim a �alej v �ase   
     neprítomnosti vedúceho vo všetkých veciach, ktoré neznesú odklad. Zástupcu vedúceho  
     ustanovuje vedúci. 
9.  �lenmi katedry sú vysokoškolskí u�itelia a vedeckí pracovníci a môžu na  nej pôsobi�     
     zahrani�ní lektori, externí zamestnanci, doktorandi, odborní a administratívni zamestnanci. 
10. Vedúci katedry zapája do pedagogického procesu aj zahrani�ných lektorov a doktorandov.  
      Pod�a preukázate�nej potreby podáva dekanovi návrhy na �alších spolupracovníkov katedry. 
11. Katedry sa môžu deli� na oddelenia, ak si to vyžaduje charakter i zameranie pedagogickej  
      a výskumnej �innosti a  ve�kos� katedry. Oddelenie katedry na návrh katedry zria�uje  
      dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. 
12. Vedúceho oddelenia ustanovuje vedúci katedry. 
 
�lánok 17 
Ústav, centrum, ú�elové zariadenie 
 

1. Ústav/centrum je pracoviskom fakulty pre vedeckú a umeleckú �innos�. Podie�a sa na vyu�ovaní a 
môže organizova� aj �alšie vzdelávanie ob�anov. 

2. Vedecké zameranie ústavu/centra je uvedené v organiza�nom poriadku ústavu/centra. 
3. Ú�elové zariadenie je pracovisko fakulty, ktoré pomáha zabezpe�i� �innos� fakulty. 
4. Riadite�a ústavu/centra alebo ú�elového zariadenia fakulty menuje dekan na základe výberového 

konania. Riadite� ústavu/centra alebo ú�elového zariadenia fakulty sa za svoju �innos� zodpovedá 
dekanovi fakulty. 

5. Pre organiza�ný poriadok ústavu/centra a ú�elového zariadenia platia ustanovenia �lánku 16. Štatútu 
primerane. 

 
Piata �as� 

Zamestnanci a študenti fakulty 
 
�lánok 18 
Študenti 
 
Povinnosti a práva študentov vymedzuje § 70 a 71 zákona. Práva študentov sa môžu uplat�ova�, ak nie sú v 
rozpore s charakterom a cie�mi univerzity, štatútom KU a týmto štatútom. 
 
�lánok 19 
Zamestnanci 
 

1. Pracovnoprávne postavenie u�ite�ov a ostatných zamestnancov upravuje zákonník práce, zákon       
o vysokých školách, štatút KU a �alšie záväzné pracovnoprávne predpisy. 

2. Na fakulte pôsobia ako u�itelia a vedeckí pracovníci profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti. 
V odôvodnených prípadoch vykonávajú pedagogickú �innos� na fakulte �alší spolupracovníci a 
lektori. Od všetkých pracovníkov fakulty sa vyžaduje rešpektovanie charakteru a cie�ov fakulty a 
univerzity v zmysle tohto štatútu a štatútu KU. 

3. Miesta u�ite�ov, vedeckých pracovníkov a vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým 
konaním. Spôsob výberového konania ur�ujú zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských u�ite�ov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Šiesta �as� 
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Hospodárenie fakulty 
 
�lánok 20 
Zásady hospodárenia 

 
1. Fakulta hospodári v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu KU, zákona a všeobecne platnými 

právnymi predpismi. 
2. O použití prostriedkov, ktoré fakulta získala z iných zdrojov alebo vlastnou hospodárskou 

�innos�ou, rozhoduje dekan po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu FF KU (okrem 
ú�elovo viazaných darov a grantov). 

3. Senát schva�uje na návrh dekana: 
a) návrh rozpo�tu fakulty, 
b) kontroluje ú�tovnú uzávierku za uplynulý rok, 
c) rozpis dodato�ne pridelených finan�ných prostriedkov z MŠ SR, 
d) výšku školného a výšku poplatkov súvisiacich so štúdiom na fakulte. 

4. Za efektívne vynakladanie finan�ných prostriedkov fakulty zodpovedá dekan. 
 
�lánok 21 
Kontrola hospodárenia 
 

1. AS FF KU dekan kontrolujú hospodárenie fakulty a jej pracovísk. 
2. AS FF KU kontroluje pod�a potreby najmenej však raz za rok najmä: 

a) dodržiavanie rozpisu prostriedkov a zásad hospodárenia s vlastnými finan�nými prostriedkami, 
získanými hospodárskou �innos�ou fakulty a z iných zdrojov, 
b) využitie prostriedkov na jednotlivé �innosti fakulty, 
c) využitie pridelených finan�ných prostriedkov fakulty organiza�ným sú�astiam, pracoviskám a 
ú�elovým zariadeniam fakulty. 

 
 
�lánok 22 
Nadácie a fondy 
 
Fakulta môže zaklada� a spravova� nadácie a ú�elové (neinvesti�né) fondy. Pre takéto nadácie 
a fondy platia všeobecne záväzné právne predpisy.  
 

 
Siedma �as� 

Akademické insígnie a obrady 
 
�lánok 23 
Insígnie fakulty 
 

1. Reprezenta�ným znakom právomoci a zodpovednosti akademických funkcionárov fakulty na 
slávnostných zhromaždeniach sú insígnie fakulty: žezlo a re�az dekana a prodekanov a vlajka 
fakulty. 

2. Zásady používania insígnií ur�í dekan. 
 
�lánok 24 
S�uby študentov 
 

1. Imatrikula�ný s�ub skladá študent vysokoškolského štúdia do rúk dekana po prvom zápise na 
fakultu. Znie:  
 

V zastúpení študentov prvého ro�níka Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri svojom 
vstupe na akademickú pôdu s�ubujeme, že budeme ži� a kona� v súlade  s charakterom a cie�mi univerzity, 
štatútom univerzity, štatútom fakulty. Chceme sa usilova� o h�adanie a objavovanie pravdy a krásy, o lásku 
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k vede a umeniu a ochranu �udskej dôstojnosti, aby sme vedeli odpoveda� na problémy a výzvy sú�asnosti, a 
tak prinášali úžitok celej spolo�nosti. 
 

2. Sú�as�ou promócie je promo�ný s�ub. Znie: 
 

S�ubujem, 
- že budem svojimi silami, vedomos�ami a �estným životom prispieva� k šíreniu dobra a k rozvoju kultúrnych 
i duchovných hodnôt našej spolo�nosti, 
- že túto poctu, ktorá mi bude udelená, zachovám bezúhonnú a neporušenú, 
- že sa budem riadi� svedomím a kres�anskými zásadami. 
S�ubujem, že Katolícku univerzitu v Ružomberku a jej Filozofickú fakultu uchovám vo  v�a�nej pamäti, 
získané vedomosti a schopnosti budem uplat�ova� v záujme šírenia poznania,  prehlbovania viery, v 
prospech �udstva  a pre dobro Cirkvi 
 

 
Ôsma �as� 

Závere�né ustanovenia 
 
�lánok 25 
�alšie vnútorné predpisy FF KU 
 

1. Organiza�ný poriadok FF KU 
2. Zásady volieb do AS FF KU 
3. Rokovací poriadok AS FF KU 
4. Rokovací poriadok VR FF KU 
5. Študijný poriadok FF KU 

 
 
 
 
�lánok 26 
 

Štatút je k nahliadnutiu na dekanáte fakulty a na internetovej stránke fakulty.  
 
 
�lánok 27 
 

1. Akademický senát Filozofickej fakulty KU tento štatút schválil 3. októbra 2006 a dekan FF KU ho 
predložil na schválenie Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý ho 
schválil d�a 15. novembra 2006. Štatút nadobúda platnos� a ú�innos� d�om schválenia v AS KU. 

 
 
Ján Hrkút, PhD.   doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU 

          predseda AS FF KU      dekan FF KU 
 
 
 

MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. 
predseda AS KU 

 


