
 

 

 

 

CZ 2294/2016 RE 

 

Zápisnica z V. zasadnutia Vedeckej rady KU 

zo dňa 24. mája 2016 
 

Prítomní:  

Interní členovia:  
prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. – predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity (ďalej len VR KU); doc. 
ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.; Mgr. Marek BABIC, PhD.; doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD.; doc. 
PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD., prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.; doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.; 
prof. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.; prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. ICLic. 
Ján DUDA, PhD.; doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.; prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD.; doc. PaedDr. 
Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU;  prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD.; doc. PhDr. 
Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD.; prof. MUDr. Anton 
LACKO, CSc.; doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.; prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.; 
prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, PhD., prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD.; J.E. Mons. prof. 
PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD.; doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; Mons. 
prof. ThBiblLic. ThDr. Anton TYROL, PhD. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD. 
 

Externí členovia:  J. E. Mons. Bernard BOBER – Veľký kancelár KU;  J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam 
JUDÁK, PhD.; prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.; prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.; prof. ThDr. 
Marián ŠURÁB, PhD.  
 
Ospravedlnení: 

Interní členovia:  
prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.; prof. PhDr. Jozef  MLACEK, CSc.; 
 
Externí členovia:   
J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; J. E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD.; J.E. Mons. 
prof. Cyril VASIĽ, SJ; J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; prof. prof. RNDr. René MATLOVIČ, 
PhD.; MUDr. Marián MOKÁŇ, DrSc.; prof. Dr hab. Marian WŁOSIŃSKI 
 
Neprítomní: 

Interní členovia:  
prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD. 
 
 
Privítanie členov Vedeckej rady KU  

 

V poradí piate zasadnutie VR KU otvoril rektor KU a predseda VR KU prof. ThDr. Jozef 

Jarab, PhD. (ďalej len „rektor KU“) privítaním prítomných členov VR KU, po ktorom 

nasledovala úvodná modlitba veľkého kancelára KU Mons. Bernarda Bobera.  
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Následne rektor KU informoval prítomných členov o zmenách v radoch zastúpenia VR 

KU. Najprv poďakoval prof. Fričovi, ktorému ku dňu 30.6.2016 končí pracovný pomer 

na PF KU a s odchodom do penzie sa vzdáva aj členstva vo VR KU. Následne odovzdal 

menovací dekrét trom novým členom VR KU: novej prorektorke pre vzdelávanie doc. 

Kadučákovej, ktorá nahradí bývalú prorektorku prof. Moricovú (k 1.1.2016 sa prof. 

Moricová vzdala funkcie vo vedení KU ako aj členstva vo VR KU z osobných dôvodov); 

dekanovi FF KU Dr. Babicovi, ktorý nahradí bývalého dekana doc. Mariana Kunu (doc. 

Kunovi skončil mandát dekana fakulty dňa 22.12.2015); a napokon prof. Alene 

Daňkovej, ktorá nahradí prof. Závadského. Členstvo doc. Kadučákovej a prof. 

Daňkovej bolo schválené AS KU v Ružomberku dňa 12.4.2016, menovanie Dr. Babica 

schválil AS KU na svojom zasadnutí dňa 3.5.2016. Nakoniec rektor KU poblahoželal 

dekanke FZ KU prof. Lesňákovej k vymenovaniu za profesorku v odbore verejné 

zdravotníctvo prezidentom SR Andrejom Kiskom dňa 16.5.2016. 

 

 

1. Schválenie programu 

 

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti VR KU (z celkového počtu 40 členov VR KU 

bolo prítomných 28, ospravedlnených 9), rektor KU požiadal prítomných o schválenie  

nasledovného programu. 

 

Program V. zasadnutia VR KU dňa 24. 5. 2016 

 

1. Hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia za rok 
2015 (Výročná správa o činnosti KU za rok 2015) 

2. Vyhodnotenie plnenia indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2015 
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. PhDr. 

ThDr. Stanislava Košča, PhD. na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU 
(v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Dr Bogdana 
Zbroju na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU (v súlade s § 12 ods. 1 
písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

5. Rôzne 
 

 

Uznesenie č. 1/V/2016 

 

Členovia Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku schválili program V. 

zasadnutia VR KU v Ružomberku. 

Hlasovanie:  

prítomní: 28; za 28; proti 0; zdržal sa 0 
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2. Hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia za rok 2015  

 

Rektor KU požiadal prorektorku pre vzdelávanie doc. Kadučákovú, aby predniesla krátku 

správu o vzdelávaní za rok 2015. Po jej vystúpení vyzval prorektorku pre vedu a umenie 

doc. Bednárikovú, aby zhrnula činnosť KU v oblasti vedy a výskumu za rok 2015. Po 

obidvoch prezentáciách rektor KU vyzval členov VR KU k diskusii, v rámci ktorej vystúpili 

viacerí prítomní s konštatovaním, že je veľmi ťažké uspieť v množstve podaných grantov 

v rámci slovenskej akademickej obce a to aj v súvislosti so súčasným preferovaním 

technických smerov. Prof. Volek poukázal na skutočnosť, že istým spôsobom sa vedecká 

práca v oblasti publikačnej a umeleckej činnosti na KU skvalitňuje, keďže sme úspešnejší v 

rámci významných kategórií tak publikácií ako aj umeleckých výstupov. Pritom je potrebné 

mať na zreteli klesajúci počet študentov vyplývajúci aj z demografického vývoja spoločnosti.   

  

Uznesenie č. 2/V/2016  

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 24. mája 

2016 v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vzala na vedomie a zhodnotila úroveň Katolíckej univerzity 

vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia za rok 2015, pričom vyjadrila spokojnosť 

s pozitívnymi trendami pri dosiahnutých výsledkoch. 

Hlasovanie:  

prítomní: 291; za: 29; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

 
3. Vyhodnotenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2015 
 
Rektor KU vyzval prorektorku pre vedu a umenie doc. Bednárikovú, aby vyhodnotila 

plnenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2015. Po prezentácii vyzval rektor KU 

členov VR KU, aby sa vyjadrili k predloženému vyhodnoteniu. Neboli vyslovené žiadne 

námietky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 3/V/2016  

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 24. mája 

2016 v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov prerokovala vyhodnotenie plnenia indikátorov 

Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2015 a odporučila 

rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku predložiť ho na schválenie AS KU. 

                                                           
1
 počet prítomných sa od prvého uznesenia navýšil o jedného člena VR KU 
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Hlasovanie:  

prítomní: 29; za: 29; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. PhDr. ThDr. 
Stanislava Košča, PhD. na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU (v súlade s § 12 
ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Rektor KU požiadal dekana TF KU prof. Hišema, aby  predstavil kandidáta na vymenovanie 

za profesora doc. Košča. Následne vyzval predseda VR KU samotného inauguranta, aby 

v krátkosti predstavil svoju inauguračnú prednášku a poukázal na prínos svojej vedeckej 

práce v odbore katolícka teológia. Po prezentácii zo strany doc. Košča nasledovala odborná 

diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí členovia VR KU. Prof. Leščinský vyzdvihol prácu doc. 

Košča a vyjadril záujem o spoluprácu s ním pri snahe o zavedenie pápežských encyklík do 

osnov ŠP na KU v pedagogických predmetoch. Prof. Bublinec sa spýtal inauguranta, ako 

vníma encykliku pápeža Františka Laudato sí – ako ekologickú, sociálnu či teologickú? Na 

položené otázky a pripomienky doc. Košč reagoval pohotovo a adekvátne. 
 

Uznesenie č. 4/V/2016 

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov VR KU schválila návrh na vymenovanie doc. PhDr. ThDr. 

Stanislava Košča, PhD. za profesora v študijnom  odbore 3.1.12 Katolícka teológia. 

Hlasovanie:   

prítomní: 29   za: 23  proti: 4 zdržal sa: 2 
 

 

4.  Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Dr  Bogdana 
Zbroju na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU (v súlade s § 12 ods. 1 
písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Rektor KU požiadal dekana TF KU prof. Hišema, aby  predstavil kandidáta na vymenovanie 

za profesora doc. Zbroju. Následne vyzval predseda VR KU samotného inauguranta, aby 

v krátkosti predstavil svoju inauguračnú prednášku a poukázal na prínos svojej vedeckej 

práce v odbore katolícka teológia. Po prezentáciách doc. Zbroju nasledovala odborná 

diskusia, ktorú zahájil prof. Tyrol otázkou, či je možné nájsť isté paralely prenesenia 10 

egyptských rán do kontextu súčasnej doby. Inaugurant odpovedal vecne a adekvátne. 
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Uznesenie č. 5/V/2016 

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov VR KU schválila návrh na vymenovanie doc. Dr Bogdana 

Zbroju za profesora v študijnom  odbore 3.1.12 Katolícka teológia. 

 

Hlasovanie:   

prítomní: 302  za: 23  proti: 2 zdržal sa: 5 

 

 

5. Rôzne 

 

V poslednom bode V. zasadnutia VR KU vystúpil arcibiskup Bober s konštatovaním, že 

univerzita má pred sebou výzvy a možnosti zlepšovania, ale je potrebné zaujať optimistický 

postoj a pokračovať v pozitívnom napredovaní. 

Rektor KU pripomenul prítomným posledné zasadnutie AK v dňoch 5.- 6. mája 2016, kde 

boli prinavrátené práva viacerým študijným programom (napr. filozofia na FF KU, hudobné 

umenie na PF KU). 

 

 

V závere zasadnutia rektor KU poďakoval všetkým členom VR KU za účasť, návrhy 

a hlasovanie, ako aj za podporu pre Katolícku univerzitu. 

 

 

V Ružomberku 26. mája 2016 

Zapísala: PhDr. Katarína Nižňanská 

Za správnosť zodpovedá: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

 

 

 

 

 

       prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      rektor KU a predseda VR KU  

 

                                                           
2
 počet prítomných sa od piateho uznesenia navýšil o ďalšieho člena VR KU 

 


