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Zápisnica z 5. zasadnutia AS FF KU   Ružomberok 26. 06. 2012 

 

Prítomní členovia AS FF KU:    Ospravedlnení členovia AS FF KU:    

Marek Babic, Mgr., PhD.    Mgr. Miroslava Antolová  

Mgr. Matej Drobňák    Mgr. Gabriela Matulová, PhD. 

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.       

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Martin Nagy 

Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD. 

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

Bc. Marek Zadňan 

      

5. zasadnutie AS FF KU otvoril jeho predseda Mgr. Marek Babic, PhD. 

Vzhľadom na rozšírený program rokovania AS FF KU predložil predseda AS FF KU na schválenie upravený 

program: 

 

1. Rozpočet pre FF KU na rok 2012 

2. Návrh novely smernice o medzikatedrových kompenzáciách 

3. VS o hospodárení FF KU za rok 2011 

4. Podmienky prijímacieho konania – 2. kolo pre ak. rok 2012/2013 Bc. i Mgr. študijné programy 

5. RVŠ SR, nominácia člena za FF KU 

6. Rôzne 

 

O takto navrhnutom programe dal predseda AS FF KU hlasovať. 

Tesne pred hlasovaním prišiel na rokovanie AS FF KU prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek, ktorý sa zdržal 

hlasovania.  

Hlasovanie:  za –7;  proti – 0;  zdržal sa – 1; 

Navrhnutý program rokovania AS FF KU bol prijatý. 

Po tomto hlasovaní prišiel na rokovanie AS FF KU PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

 

KATOLÍCKA	  UNIVERZITA	  V	  RUŽOMBERKU	  
formujúca	  myseľ	  i	  srdce	  



1. bod: Rozpočet pre FF KU na rok 2012 

 

K predloženému dokumentu sa vyjadril dekan fakulty, doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD., i prodekan pre 

financie a rozvoj FF KU, Ján Hrkút, PhD. 

22. 5. 2012 na rokovaní AS KU v Ružomberku bolo schválené delenie rozpočtovej dotácie MŠ SR pre Katolícku 

univerzitu v Ružomberku medzi jej jednotlivé súčasti.  

Zmenou oproti minulému roku je položka - štipendiá pre doktorandov prijatých na štúdium od 1. 9. 2012, ktorá 

nie je pokrytá v účelovej dotácii, ale katedry si ich budú financovať zo svojich katedrových rozpočtov. 

Neúčelová časť dotácie je delená podľa stanovených kritérií MŠ SR, zohľadňujúcich údaje o študentoch, 

absolventoch, vyučujúcich, publikačnej činnosti a začlenení vysokej školy podľa kritérií KA, pričom dekan 

fakulty navrhol rešpektovať túto metodiku ako metodiku externú, a teda aj najviac objektívnu. 

Po diskusii dal predseda AS FF KU hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie:  za – 9;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2012/5/1  AS FF KU schválil návrh delenia rozpočtovej dotácie MŠ SR pre FF KU na rok 2012. 

 

2. bod: Návrh novely smernice o medzikatedrových kompenzáciách 

 

Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU, doc. Marianovi Kunovi, MA, MPhil, PhD., ktorý členom 

AS FF KU priblížil dokument o medzikatedrových kompenzáciách na FF KU. Ide o stanovenie jasných pravidiel 

medzi objednávajúcou katedrou a katedrou dodávateľskou. Materiál bol prerokovaný  na zasadnutí Kolégia 

dekana FF KU 25. 4. 2012 a novelizácia sa týka aktualizácie vyplácaných súm za poskytnuté služby 

dodávateľskej katedre. 

Predseda AS FF KU dal po diskusii hlasovať o predloženom dokumente. 

Hlasovanie:  za – 9;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2012/5/2  AS FF KU schválil dokument o medzikatedrových kompenzáciách na Filozofickej fakulte KU 

v Ružomberku. 

 

3. bod: VS o hospodárení FF KU za rok 2011 

 

Výročnú správu o hospodárení za rok 2011 predstavil prodekan pre financie a rozvoj FF KU, Ján Hrkút, PhD., 

ktorý priblížil jednotlivé časti predkladanej výročnej správy a hospodárenie pracovísk FF KU. 

Správa hodnotí rok 2011 z finančného hľadiska ako rok vyvážený, väčšina pracovísk fakulty vstúpila do roku 

2012 s neutrálnym, resp. pozitívnym výsledkom. 

Ako finančne najnáročnejšie výdavkové položky VS uvádza platby za energie, nákup PC, kníh a časopisov. 

V diskusii informoval prítomných o poplatkoch za nadštandardné štúdium, tieto sa neprerozdeľujú priamo 

katedrám, ktoré takýchto študentov majú. Peniaze sú použité na tvorbu štipendijného fondu, z ktorého sa 

vyplácajú mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov fakulty, časť peňazí sa odovzdáva rektorátu do fondu pre 

zdravotne znevýhodnených študentov a na tvorbu univerzitného rozvojového fondu a časť peňazí ostáva fakulte 

na propagáciu štúdia. 

V prípade poplatkov za prijímacie konanie ide 10% zo sumy za prihlášky, ktoré smerujú k určitej katedre za 

uskutočnenie predpokladových skúšok. 



Po diskusii dal predseda AS FF KU hlasovať o predloženej výročnej správe. 

Hlasovanie:  za –9;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2021/5/3  Výročná správa o hospodárení Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 

2011 bola schválená. 

 

4. bod: Prijímacie konanie na Bc. a Mgr. študijné programy pre ak. rok 2012/2013 – 2. kolo 

 

Prodekan pre vzdelávanie a výchovu FF KU, Ján Baňas, PhD., informoval členov AS FF KU, že 26. 6. 2012 

bolo ukončené prijímacie konanie na magisterské študijné programy pre akademický rok 2012/2013. Vzhľadom 

na rozdiel medzi pôvodne navrhnutými počtami študentov, ktorých môže fakulta prijať na štúdium bakalárskych 

a magisterských študijných programov v budúcom akademickom roku, dekan fakulty vyhlasuje 2. kolo 

prijímacieho konania na bakalárske i magisterské študijné programy. AS FF KU predkladá na schválenie 

podmienky pre úspešné absolvovanie prijímacieho konania i plánovaný počet prijatých uchádzačov. 

Po diskusii prebehlo hlasovanie. 

Hlasovanie:  za – 9;   proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2012/5/4 Podmienky 2. kola prijímacieho konania na Bc. i Mgr. študijné programy na FF KU pre ak. rok 

2012/2013 boli schválené. 

 

5. bod: RVŠ SR, nominácia člena za FF KU 

 

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä smerom 

k Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (§16, ods 1 zákona č. 172/1990 Zb.o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov). RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých 

škôl a akademickými senátmi fakúlt. 

Predseda AS FF KU, Mgr. Marek Babic, PhD., informoval prítomných, že ochotu zastupovať našu fakultu 

v tomto orgáne mu prisľúbil Eugen Zeleňák, PhD. z Katedry filozofie FF KU. Predseda AS FF KU sa poďakoval 

za jeho ochotu a vyjadril mu svoju dôveru. Zároveň navrhol prítomným, aby verejne hlasovali za jeho nomináciu 

do RVŠ SR. 

Hlasovanie:  za – 9;   proti – 0;  zdržal sa – 0; 

Hlasovaním bolo rozhodnuté o verejnom hlasovaní. 

 

Hlasovanie o nominácii E. Zeleňáka, PhD. do RVŠ SR:  za – 9;   proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2012/5/5 Eugen Zeleňák, PhD. bol jednohlasne zvolený ako zástupca FF KU v Ružomberku do RVŠ SR. 

 

6. bod: Rôzne 

Dekan fakulty, doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD., informoval členov AS FF KU o liste vedúceho KŽ FF KU, 

Imrich Gazdu, PhD., v ktorom ho požiadal o navýšenie počtu doktorandských miest na katedre žurnalistiky 

z pôvodných 6 miest na 8 miest pre akademický rok 2012/2013 v štruktúre 5 interných doktorandov a 3 externí 

doktorandi. Doc. Marian Kuna požiadal následne AS FF KU o schválenie tejto žiadosti. 

Predseda AS FF KU, Marek Babic, PhD., požiadal dekana FF KU o písomnú formu tejto žiadosti. Po jej prevzatí 

dal o nej hlasovať. 



Hlasovanie:  za – 9;   proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2012/5/6 AS FF KU vyjadril súhlas so žiadosťou dekana FF KU v Ružomberku, doc. Mariana Kunu, MA, 

MPhil, PhD., aby bol navýšený počet doktorandských miest na Katedre žurnalistiky FF KU 

v Ružomberku pre akademický rok 2012/2013 z pôvodne schválených 6 miest na 8 miest v štruktúre 5 

interných doktorandských miest a 3 externé doktorandské miesta. 

 

Predseda AS FF KU, Marek Babic, PhD., v závere informoval prítomných o príprave písomného stanoviska AS 

FF KU smerom k vedeniu univerzity v súvislosti s využitím 150.-€ so sociálneho fondu na regeneráciu 

pracovnej sily. 

Potvrdil tiež, že zasadnutia AS FF KU plánuje v budúcnosti v utorkových termínoch. 

Na záver poďakoval prítomným členom Akademického senátu FF KU za ich účasť a ukončil 5. zasadnutie AS 

FF KU. 

 

Mgr. Miroslava Antolová, v. r.              Mgr. Marek Babic, PhD.   

tajomníčka AS FF KU                        predseda AS FF KU  

 

Na vedomie: 

Mgr. Miroslava Antolová 

Marek Babic, Mgr., PhD. 

Mgr. Matej Drobňák 

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

Petra Lajčiaková, PaedDr., PhD. 

Mgr. Gabriela Matulová, PhD. 

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Martin Nagy 

Mgr. Paulína Šedíková-Čuhová, PhD. 

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 

Bc. Marek Zadňan 

 

doc. Mgr. Marian Kuna,M.A., MPhil., PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


