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Zápisnica zo 17. zasadnutia AS FF KU  Ružomberok 18. 9. 2015 

 

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

Marek Babic, Mgr., PhD.    Mgr. Miroslava Baková (Antolová)   

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   Mgr. Michal Čakloš 

Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD.   

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

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.  

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD 

Matúš Bystriansky  

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

      

17. zasadnutie AS FF KU otvoril jeho predseda Mgr. Marek Babic, PhD. a oboznámil prítomných s programom 
rokovania v nasledovnej štruktúre: 
 

1. Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU uskutočňované 
v akademickom roku 2016/2017 

2. Pravidlá prijímacieho konania na Bc. študijné programy FF KU uskutočňované v akademickom 
roku 2016/2017 

3. Pravidlá prijímacieho konania na Mgr. študijné programy FF KU uskutočňované v 
akademickom roku 2016/2017 

4. Návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 
2016/2017 

5. Fakultný rezervný a rozvojový fond - Žiadosť o úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, 
Katedru politológie a Katedru religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU v 
Ružomberku v akademickom roku 2015/2016 v zmysle pravidiel uvedených vo Fakultnom 
rezervnom a rozvojovom fonde 

6. Vyhlásenie volieb do AS FF KU, komisia, termíny, procesy 
7. Rôzne 

 
 
 
O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. hlasovať: 
Hlasovanie:  za – 7;   proti – 0;  zdržal sa – 0;  (Dr. Moďoroši opustil miestnosť.) 

 
Navrhnutý program 17. zasadnutia AS FF KU bol prijatý. 
 
 
 
 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



1.bod: Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU uskutočňované 
v akademickom roku 2016/2017 
Predkladateľ dekan fakulty doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. oboznámil prítomných s dokumentom 
o základných pravidlách prijímacieho konania na študijné programy FF KU uskutočňované v ak. roku 
2016/2017 a uchádzal sa o zmenu podmienok na základe stretnutí s vedením fakulty a kolégiom dekana fakulty. 
Prodekan pre vzdelávanie Ján Baňas, PhD. taktiež špecifikoval a informoval o zmenách vo všeobecných 
pravidlách prijímacieho konania na študijné programy FF KU uskutočňované v ak. roku 2016/2017. 
 
Následne bola k predloženému dokumentu otvorená diskusia. 
 
Uznesenie č. 2015/17/1 : AS FF KU schvaľuje základné pravidlá prijímacieho konania na študijné 
programy FF KU uskutočňované v akademickom roku 2016/2017 a nemal žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa –  0 ;  
 
2. bod: Pravidlá prijímacieho konania na Bc. študijné programy FF KU uskutočňované v akademickom 
roku 2016/2017 
Prodekan pre vzdelávanie Ján Baňas, PhD. predstavil pravidlá prijímacieho konania na Bc. študijné programy FF 
KU uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. Predkladateľ dekan fakulty doc. Marian Kuna, M.A., 
MPhil., PhD. uviedol, že by rád prezentoval zmenu týkajúcu sa pravidiel prijímacieho konania, ktorú navrhuje 
na schválenie. Dekan poprosil akceptovať zmenu návrhu, kde sa odstráni z textu celého dokumentu hviezdička. 
Navrhuje umiestniť informáciu o prijímacom konaní na Bc. študijné programy FF KU uskutočňované v ak. roku 
2016/2017.  

1. Zmena návrhu: Vzhľadom na neukončený proces akreditácie všetky informácie k prijímaciemu konaniu 
budú priebežne aktualizované na webovej stránke Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. 

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. požiadala o zmenu termínu prijímacej skúšky pre Bc. študijný program 
Psychológia uskutočnenú v ak. roku 2016/2017, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť dňa 27. apríla 2016. 

2. Zmena návrhu: Nový navrhovaný termín prijímacej skúšky pre Bc. študijný program Psychológia bude 
20. apríla 2016. 

3. Zmena návrhu: Taktiež bol podaný návrh na používanie termínu prijímacia skúška namiesto 
predpokladová. 

 
Následne o predložených návrhoch prebehla diskusia. 
 
Uznesenie č. 2015/17/2 : AS FF KU schvaľuje 1. zmenu návrhu  o vypustení hviezdičky z dokumentu, 2. 
zmenu návrhu  o zmene termínu prijímacej skúšky pre Bc. študijný program Psychológia na deň 20. apríl 
2016, 3. zmenu návrhu o zmene názvu predpokladová skúška na prijímacia skúška pravidiel prijímacieho 
konania na Bc. študijné programy FF KU uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. 
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0;  
 
3. bod: Pravidlá prijímacieho konania na Mgr. študijné programy FF KU uskutočňované v akademickom 
roku 2016/2017 
Prodekan pre vzdelávanie Ján Baňas, PhD. predstavil pravidlá prijímacieho konania na Mgr. študijné programy 
FF KU uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. Predkladateľ dekan fakulty doc. Marian Kuna, M.A., 
MPhil., PhD. uviedol, že by rád prezentoval zmenu týkajúcu sa pravidiel prijímacieho konania, ktorú navrhuje 
na schválenie. Dekan poprosil akceptovať zmenu návrhu, kde sa odstráni/vypustí z textu celého dokumentu 
hviezdička. Navrhuje umiestniť informáciu o prijímacom konaní na Mgr. študijné programy FF KU 
uskutočňované v ak. roku 2016/2017.  

1. Zmena návrhu: Vzhľadom na neukončený proces akreditácie všetky informácie k prijímaciemu 
konaniu budú priebežne aktualizované na webovej stránke Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. 

2. Zmena návrhu: Taktiež bol podaný návrh na používanie termínu prijímacia skúška namiesto 
predpokladová. 

 
Následne o predložených návrhoch prebehla diskusia. 
 
Uznesenie č. 2015/17/3 : AS FF KU schvaľuje 1. zmenu návrhu  o vypustení hviezdičky z dokumentu, 2. 
zmenu návrhu o zmene názvu predpokladová skúška na prijímacia skúška pravidiel prijímacieho konania 
na Mgr. študijné programy FF KU uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. 
Hlasovanie:  za –7 ;   proti –  0;  zdržal sa – 0;  (Dr. Moďoroši opustil miestnosť.) 

 
 



4. bod: Návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 
2016/2017 
Prodekan Ján Hrkút, PhD. predstavil návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU 
v akademickom roku 2016/2017. Predkladateľ dekan FF KU doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. sa uchádzal 
o návrh bez zmien.  
Následne o predloženom návrhu prebehla diskusia. 
 
Uznesenie č. 2015/17/4 : AS FF KU schvaľuje návrh na výšku školného a poplatkov so štúdiom na FF KU 
v akademickom roku 2016/2017. 
Hlasovanie:  za –  7;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0;  ( Dr. Horemuž opustil miestnosť.) 
 
5. bod: Fakultný rezervný a rozvojový fond - Žiadosť o úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, 
Katedru politológie a Katedru religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU v 
Ružomberku v akademickom roku 2015/2016 v zmysle pravidiel uvedených vo Fakultnom rezervnom 
a rozvojovom fonde 
Predkladateľ dekan FF KU doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. informoval prítomných o žiadostiach 
o úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, Katedru politológie a Katedru religionistiky a náboženskej 
výchovy Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v ak. roku 2015/2016 v zmysle pravidiel uvedených vo 
Fakultnom rezervnom a rozvojovom fonde. Zároveň uviedol, že do rezervného a rozvojového fondu bolo 
z vlastných zdrojov dekanátu vložených 25 000 Eur., momentálne je v rezervnom fonde k dispozícii 72 000 Eur, 
ktoré sú aplikované na všetky pracoviská fakulty.  
Následne prebehla diskusia senátu, počas ktorej vystúpila žiadateľka o prostriedky vedúca Katedry politológie 
Andrea Božeková, PhD. a informovala o situácii na danej katedre a zároveň poďakovala za prejavenú dôveru 
a možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky. 
 
Uznesenie č. 2015/17/5 : AS FF KU schvaľuje žiadosť o úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, 
Katedru politológie a Katedru religionistiky a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU v 
Ružomberku v akademickom roku 2015/2016 v zmysle pravidiel uvedených vo Fakultnom rezervnom 
a rozvojovom fonde. 
Hlasovanie:  za – 8;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0;  
 
6. bod: Vyhlásenie volieb do AS FF KU, komisia, termíny, procesy 
Predseda AS FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. informoval o vyhlásení volieb do AS FF KU a stým súvisiacich 
procesov. Navrhol spojiť voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty KU v Ružomberku s voľbami do 
Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 27. 10. 2015 (utorok) v čase od 9,00 do 15,00 
hod. Zároveň navrhol dve trojčlenné volebné komisie do Akademického senátu Filozofickej fakulty 
a Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Navrhovanými členmi komisie pre voľby do 
Akademického senátu FF KU v Ružomberku sú Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD., PaedDr. Katarína 
Vilčeková, PhD., Mgr. Michal Čakloš. Druhou navrhovanou trojčlennou komisiou pre voľby do Akademického 
senátu KU v Ružomberku sú Mgr. Jana Juhásová, PhD. z Katedry germanistiky, PhDr. Danica Maleková, Ph.D. 
a Martin Zrník. Predseda AS FF KU Mgr. Marek Babic podal návrh o skrátení funkčného obdobia senátu 
vzhľadom k procesu voľby nového AS FF KU a nového dekana FF KU. 
Následne o predloženom návrhu prebehla otvorená diskusia. 
 
Uznesenie č. 2015/17/6 : AS FF KU vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického 
senátu Katolíckej univerzity a Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku dňa 27. 10. 2015 (utorok) od 8,00 do 13,00 hod. 
 
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0 ;  
 
Uznesenie č. 2015/17/7 : o funkčnom období AS FF KU - Vzhľadom k harmonizácii všetkých zákonných 
termínov v procese voľby nového AS FF KU a nového dekana FF KU sa AS FF KU uznáša, že ku dňu 
zverejnenia zápisnice volebnej komisie o právoplatne zvolenom AS FF KU sa končí funkčné obdobie 
súčasného AS FF KU. 
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0 ;  
 
Uznesenie č. 2015/17/8 o členoch komisie AS FF KU: Na svojom 17. zasadnutí Akademického senátu 
Filozofickej fakulty KU v Ružomberku dňa 18. 9. 2015 ustanovil AS FF KU volebnú komisiu pre voľby do 
Akademického senátu Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v zložení členov komisie: Mgr. Paulína 
Šedíková – Čuhová, PhD., PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD., Mgr. Michal Čakloš. 
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0 ;  
 



 
Uznesenie 2015/17/9 o členoch komisie AS KU: Na svojom 17. zasadnutí Akademického senátu 
Filozofickej fakulty KU v Ružomberku dňa 18. 9. 2015 ustanovil AS FF KU volebnú komisiu pre voľby do 
Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku v zložení členov komisie: Mgr. Jana Juhásová, 
PhD. z Katedry germanistiky, PhDr. Danica Maleková, Ph.D. a Martin Zrník.  
Hlasovanie:  za – 8 ;   proti – 0 ;  zdržal sa – 0 ;  
 
7. bod: Rôzne 
 
V uvedenom bode dekan fakulty doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. vyjadril svoje poďakovanie za dôveru 
a spoluprácu s Akademickým senátom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Zároveň sa predseda AS FF KU 
Mgr. Marek Babic, PhD. v mene celého senátu poďakoval dekanovi fakulty za prejavenú dôveru, podporu 
a spoluprácu. 
 
 
Predseda AS KU Mgr. Marek Babic, PhD. ukončil rokovanie AS FF KU a všetkým zúčastneným poďakoval za 
ich prítomnosť. 
 
 
 
 
 
V Ružomberku, 22. 9. 2015 
 

 

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

                          predseda AS FF KU  

 

Na vedomie: 

Mgr. Miroslava Baková (Antolová) 

Marek Babic, Mgr., PhD. 

Matúš Bystriansky 

Mgr. Michal Čakloš 

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

Petra Lajčiaková, PaedDr., PhD. 

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Mgr. Paulína Šedíková-Čuhová, PhD. 

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

Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 

 

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

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


