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SPRÁVA O ČINNOSTI 
AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY 

KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 
ZA ROK 2016 

 
 
 
1.  Zloženie AS FF KU v roku 2016 
 
1.1  Členovia AS FF KU 

Členovia zamestnaneckej časti AS FF KU:  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
(od 16. 2. 2016) 
Mgr. Pavol Labuda, PhD. (od 16. 2. 2016) 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Mgr. Michal Marťák, PhD. (do 12. 1. 2016) 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 

        prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
 Členovia študentskej časti AS FF KU:   František Bartek 
        Pavol Dérer (od 5. 10. 2016) 
       Lukáš Kekelák 
       Samuel Štefan Mahút (do 25. 5. 2016)1 
       Bc. Samuel Štefan Mahút (od 9. 9. 2016)2 
        Bc. Nika Šablatúrová (do 19. 5. 2016) 
 
1.2  Funkcionári AS FF KU 

Tajomník AS FF KU:    Mgr. Michal Marťák, PhD. (do 12. 1. 2016) 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
(od 26. 2. 2016) 

Podpredseda za zamestnaneckú časť AS FF KU: doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  
(od 26. 2. 2016) 

Podpredseda za študentskú časť AS FF KU:  Bc. Nika Šablatúrová (do 19. 5. 2016) 
       Bc. Samuel Štefan Mahút (od 13. 12. 2016) 
Predseda AS FF KU:     Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1  Pozn.: Samuel Štefan Mahút podľa § 8 ods. 8 zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov požiadal 

o pozastavenie členstva v AS FF KU (ukončenie bakalárskeho štúdia na FF KU štátnou skúškou). Jeho členstvo bolo 
pozastavené do času, kým sa nezapísal ako riadny študent do 1. ročníka magisterského štúdia na FF KU v Ružomberku. 

2  Pozn.: Bc. Samuelovi Štefanovi Mahútovi bolo dňom jeho zápisu na magisterský študijný program uskutočňovaný na FF KU 
obnovené členstvo v AS FF KU. 
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2.  Činnosť AS FF KU v roku 2016 
 

V roku 2016 sa uskutočnilo sedem zasadnutí (zasadnutia č. 4 – 10) Akademického senátu 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej aj AS FF KU alebo senát). 
 

Zasadnutie 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Dátum konania 12. 1. 2016 26. 2. 2016 22. 3. 2016 26. 4. 2016 28. 6. 2016 27. 9. 2016 13. 12. 2016 

 
 
4. zasadnutie AS FF KU 
Na programe 4. zasadnutia bola novelizácia smernice o fakultnom rezervnom a rozvojovom 
fonde. Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD., na základe odporúčania kvestorky KU 
Ing. Anny Jurčovej požiadal o zosúladenia smernice s inými vnútornými predpismi 
a zákonmi. Zmeny boli prijaté bez výhrad. 
Ďalším bodom bola žiadosť dekana o súhlas s vymenovaním prodekanov – PaedDr. Edity 
Príhodovej, PhD., za prodekanku pre vzdelávanie a výchovu, PhDr. Michala Marťáka, PhD., 
za prodekana pre financie a rozvoj a doc. Eugena Zeleňáka, PhD., za prodekana pre vedu 
a doktorandské štúdium. V tajnom hlasovaní členovia AS FF KU súhlasili s návrhom dekana 
fakulty na vymenovanie prodekanov. 
Tretím bodom rokovania bola organizácia doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti 
AS FF KU, keďže jeden zo schválených prodekanov i dekan fakulty už nemohli uplatňovať 
svoj mandát. Termín volieb bol stanovený na 16. 2. 2016. 
V bode rôzne sa AS FF KU zaoberal sťažnosťou študentov FF KU (podozrenie zo zneužitia 
osobných údajov študentov FF KU). Po diskusii vydal AS FF KU stanovisko (je súčasťou 
zápisnice zo 4. zasadnutia AS FF KU z 12. 1. 2016). 
 
5. zasadnutie AS FF KU 
Prvým bodom piateho zasadnutia bola informácia o uskutočnených doplňovacích voľbách 
do AS FF KU. Členmi AS FF KU sa tak za zamestnaneckú časť akademickej obce stali doc. 
PhDr. Viera Kováčová, PhD., a Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
V ďalšom bode sa uskutočnila voľba podpredsedu AS FF KU za zamestnaneckú časť (bývalý 
podpredseda Mgr. Marek Babic, PhD., sa stal dekanom fakulty) a voľba tajomníka AS FF KU 
(AS FF KU na predchádzajúcom zasadnutí súhlasil s vymenovaním svojho tajomníka 
PhDr. Michala Marťáka, PhD., za prodekana). V tajných voľbách bola za podpredsedníčku 
AS FF KU zvolená doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., a za tajomníčku doc. PhDr. Viera 
Kováčová, PhD. 
V  nasledujúcom bode rokovania AS FF KU na základe návrhu dekana fakulty rokoval 
o zložení disciplinárnej komisie. Za členov Disciplinárnej komisie FF KU boli v tajnom 
hlasovaní schválení: PaedDr. Edita Príhodová, PhD. (predsedníčka disciplinárnej komisie), 
doc. Eugen Zeleňák, PhD., Bc. Nika Šablatúrová a František Bartek. 
Ďalším bodom bola žiadosť dekana o schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej 
rady FF KU v Ružomberku v zložení: Mgr. Marek Babic, PhD., predseda (ex offo, nehlasuje 
sa) – história, doc. Eugen Zeleňák, PhD., podpredseda (ex offo, nehlasuje sa) – filozofia, 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk a literatúra, prof. Adam Bžoch, CSc. – 
nemecký jazyk a literatúra, prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – psychológia, doc. PhDr. Jiři 
Dan, CSc., m. prof. KU – psychológia, PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D. – anglický jazyka 
a literatúra, prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. – žurnalistika, prof. ThDr. RNDr. Jana 
Moricová, PhD. – religionistika, doc. PhDr. Jaroslav Nemeš, PhD. – história, 
prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. – história, prof. Mgr. phil. fac. theol. Peter Volek – filozofia, 
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD. (UCM, Trnava) – žurnalistika, prof. PhDr. Oľga 
Orgoňová, CSc. (UK, Bratislava) – slovenský jazyk a literatúra, prof. PaedDr. Vladimír 



Správa o činnosti AS FF KU v Ružomberku za rok 2016 Strana 3/9      Strana 3/9 

 

Patráš, CSc. (UMB, Banská Bystrica) – slovenský jazyka a literatúra, prof. PaedDr. Silvia 
Pokrivčáková, PhD. (UKF, Nitra) – anglický jazyk a literatúra, doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
(PU, Prešov) – žurnalistika, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (UK, Bratislava) – filozofia. 
V tajnom hlasovaní AS FF KU vyjadril súhlas s menovaním členov Vedeckej rady FF KU 
v Ružomberku. 
V poslednom bode rokovania AS FF KU vyjadril na podnet podpredsedníčky AS FF KU 
Bc. Niky Šablatúrovej stanovisko k (v danom období) prebiehajúcemu štrajku učiteľov. 

 
6. zasadnutie AS FF KU 
Na svojom 6. zasadnutí sa AS FF KU okrem bežnej agendy (prerokovanie a schválenie 
návrhu dokumentu „Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017“) 
zaoberal aj dokumentom „Návrh úsporných opatrení pre FF KU pre rok 2016“, vyjadriac 
myšlienku, že partnerom v diskusii o úsporných opatreniach má byť akademický senát 
fakulty. 
Senát schválil aj návrh na posunutie termínu podania prihlášok na bakalárske 
študijné programy. 
V ďalšom bode informovala kvestorka KU Ing. Anna Jurčová o neschopnosti rektorátu KU 
splatiť záväzky voči dodávateľovi rekonštrukcie a nadstavby internátu. Dekan fakulty bol 
predtým rektorom univerzity požiadaný o finančnú pôžičku. Senát súhlasil s tým, že text 
dohody musí byť pred jej podpisom schválený hlasovaním AS FF KU. 
V poslednom bode zasadnutia bola senátu prostredníctvom dekana poskytnutá informácia 
z kolégia rektora o plánovanom prechode univerzity z AIS Abakus na AIS2. S prechodom sa 
malo začať v aktuálnom mesiaci (i keď reálne sa s prechodom začalo po niekoľkých 
odkladoch až od 1. 12. 2016). AS FF KU sa vo svojom uznesení obrátil na AS KU, aby 
požiadal rektora KU o predloženie finančnej analýzy spojenej s prechodom na AIS2, 
o zdôvodnenie ekonomickej efektívnosti tohto prechodu a adekvátnosti načasovania.  
 
7. zasadnutie AS FF KU 
Na siedmom zasadnutí AS FF KU predložil dekan fakulty na schválenie návrh „dohody 
o výpožičke“ rektorátu KU z prostriedkov FF KU. Hosťami k (a kvôli) tomuto bodu boli aj 
prof. Jozef Jarab, rektor KU, a ICLic. Dušan Škrabek, riaditeľ vnútornej správy rektorátu KU. 
Po dlhšej, vecnej a obsažnej diskusii senát súhlasil s poskytnutím pôžičky vo výške 50.000,-€, 
dekan pritom stiahol pôvodne na rokovanie senátu predložený návrh dohody o výpožičke a so 
súhlasom senátu predložil materiál návrh zmluvy o pôžičke. S týmto návrhom vyjadril senát 
svoj súhlas. 
V tematickej nadväznosti na predchádzajúce zasadnutie AS FF KU (schvaľovanie členov 
Vedeckej rady FF KU) AS FF KU na základe návrhu dekana FF KU schválil za člena 
VR FF KU doc. Eugena Zeleňáka, PhD. (prodekana pre vedu a doktorandské štúdium 
FF KU).    
V ďalších bodoch sa senát venoval bežnej agende súvisiacej so štúdiom. 
 
8. zasadnutie AS FF KU 
Na ôsmom zasadnutí senátu boli najprv členovia senátu informovaní o činnosti 
predsedníctva (1. zasadnutie predsedníctva AS FF KU). 
Keďže Bc. Nika Šablatúrová úspešným ukončením magisterského štúdia prestala byť 
študentkou FF KU, jej členstvo v AS FF KU zaniklo. AS FF KU preto vyhlásil voľby do 
študentskej časti AS FF KU (termín volieb: 5. 10. 2016). 
V ďalšom bode zasadnutia senát schválil, v znení zapracovaných pripomienok, novelizáciu 
Študijného poriadku FF KU v Ružomberku. 
V rámci ďalšieho bodu programu senát schválil materiál súvisiaci s vyhlásením 2. kola 
prijímacieho konania na bakalárske študijné programy. 
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V nasledujúcich dvoch bodoch senát prerokoval a po obsažnej diskusii schválil Výročnú 
správu o činnosti FF KU za rok 2015 a Výročnú správu o hospodárení FF KU za rok 2015. 
V ďalšom bode senát diskutoval o dekanom predloženej novelizácii vnútorného predpisu 
FF KU o fakultnom rozvojovom fonde. Návrh novelizácie vzťahujúci sa k čl. 2 (bod 2.1) 
a čl. 4 (bod 4.2) senát schválil. V nadväznosti na novelizovaný bod 4.2 AS FF KU následne 
hlasoval aj o návrhu výšky odvodu do fakultného rozvojového fondu pre rok 2016, a to 
vo výške 5 %. 
Senát po diskusii vo svojom ďalšom uznesení, tematicky súvisiacom s problematikou 
fakultného rozvojového fondu, odporúčal dekanovi žiadať od poberateľov príspevkov 
z fakultného rozvojového fondu správy o čerpaní fondu a plnení plánu čerpania s tým, že 
príslušný materiál následne postúpi AS FF KU. 
V poslednom bode zasadnutia AS FF KU schválil návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie pre 
rok 2016. 
 
9. zasadnutie AS FF KU 
V úvodne časti zasadnutia bola členom senátu poskytnutá informácia o činnosti 
predsedníctva (2. zasadnutie predsedníctva AS FF KU: schválenie materiálov vzťahujúcich 
sa k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy uskutočňované na FF KU 
v akademickom roku 2017/2018; pozri aj časť 4 tejto správy). V súvislosti s materiálom 
k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy sa v rámci rokovania AS FF 
KU osobitná pozornosť venovala otázke termínov prijímacích skúšok na bakalárske 
študijné programy. 
V ďalšom bode programu František Bartek (ako predseda volebnej komisie pre doplňujúce 
voľby do AS FF KU) podal členom senátu informáciu o príprave doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS FF KU. 
Senát bol v nasledujúcom bode informovaný o obnovení členstva v AS FF KU Bc. Samuelovi 
Štefanovi Mahútovi (pozri poznámku pod čiarou č. 1 a 2). 
V nadväznosti na požiadavku rektora KU o zosúladenie vnútornej legislatívy na všetkých 
fakultách (reagujúc na list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) AS FF KU na 
9. zasadnutí novelizoval zásady volieb do AS FF KU. Novelizácia sa vzťahovala na: 
a) dôvody odvolania a postup odvolania člena AS FF KU z funkcie akademickou obcou, 
b) pozastavenie členstva v AS FF KU. 
AS FF KU sa v ďalšom bode zaoberal organizáciou doplňovacích volieb do AS KU za 
študentskú časť akademickej obce FF KU, keďže o to požiadal AS KU vyhlásením 
doplňujúcich volieb. 
Na základe uznesenia AS KU sa AS FF KU zaoberal aj otázkami organizácie volieb do 
Študentskej rady vysokých škôl.  
V poslednom bode boli členmi senátu dekanovi fakulty položené otázky týkajúce sa 
fakultného rozvojového fondu, metodického dňa, počtu študentov zapísaných do prvých 
ročníkov a prevádzkových záležitostí. 
 
10. zasadnutie AS FF KU 
V prvom bode zasadnutia bola senátu poskytnutá informáciu o priebehu a výsledku 
doplňovacích volieb do AS FF KU za študentskú časť akademickej obce. Novým členom 
senátu sa stal Pavol Dérer. 
V druhom bode zasadnutia dekan fakulty požiadal o schválenie úpravu rozpočtu katedry 
germanistiky, katedry politológie, katedry religionistiky a náboženskej výchovy a katedry 
slovenského jazyka a literatúry, a to na základe žiadostí vedúcich týchto katedier o podporu 
z fakultného rozvojového fondu. Senát žiadosti dekana po vecnej diskusii vo svojom tajnom 
hlasovaní vyhovel. 
V ďalšom bode bola senátu podaná informácia o výsledku doplňovacích volieb do AS KU za 
študentskú časť akademickej obce FF KU (členom AS KU sa stal Mgr. Samuel Javornický). 
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Keďže voľba štvrtého člena študentskej časti AS FF KU, uskutočnená 5. 10. 2016, bola 
úspešná (personálna kompletizácia študenskej časti AS FF KU), v nasledujúcom bode senát 
pristúpil k voľbe podpredsedu AS FF KU za študenskú časť. V tajnom hlasovaní sa 
podpredsedom AS FF KU stal Bc. Samuel Štefan Mahút. 
V nasledujúcom bode bol po návrhu a jeho zdôvodnení za člena študenskej časti 
Disciplinárnej komisie FF KU schválený Mgr. Michal Mudroch. 
Senát sa na tomto zasadnutí zaoberal aj schvaľovaním dokumentov týkajúcich sa 
podmienok prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 
2017/2018 a výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom 
roku 2017/2018. 
V ďalšom bode dekan fakulty požiadal o schválenie čerpania nepridelených 
a nevyčerpaných finančných prostriedkov z Fondu na podporu vedy FF KU. 
V predposlednom bode senát schválil Výročnú správu AS FF KU za rok 2015.  
V záverečnej časti rokovania boli prezentované témy týkajúce sa princípov a racionalizácie 
štruktúry funkčných miest, pripravenosti na ďalšiu komplexnú akreditáciu, hospodárenia 
katedier a prevádzkových záležitostí. Zvláštna pozornosť bola venovaná stavu 
implementácie AIS2. 

 
 

3.  Najvýznamnejšie uznesenia AS FF KU v Ružomberku v roku 2016 
 
 

4. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/4/1: 
AS FF KU súhlasí so znením novelizácie smernice o fakultnom rozvojom fonde. 
 
Uznesenie II. 2016/4/2:  
AS FF KU na svojom 4. zasadnutí AS FF KU vyjadril súhlasné stanovisko k vymenovaniu 
nových prodekanov: PaedDr. Edity Príhodovej, PhD. – ako prodekanky pre vzdelávanie 
a výchovu FF KU v Ružomberku, doc. Eugena Zeleňáka, PhD. – ako prodekana pre vedu, 
umenie a doktorandské štúdium FF KU v Ružomberku a PhDr. Michala Marťáka, PhD.  – 
ako prodekana pre financie a rozvoj FF KU v Ružomberku. 

 
 

5. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/5/2: 
Na 5. zasadnutí AS FF KU bola za podpredsedníčku AS FF KU zvolená doc. PhDr. Dana 
Baláková, PhD., a za tajomníčku AS FF KU bola zvolená doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
 
Uznesenie II. č. 2016/5/3: 
AS FF KU schválil navrhnutých členov Disciplinárnej komisie FF KU v Ružomberku. 
 
Uznesenie III. č. 2016/5/4: 
AS FF KU hlasovaním vyjadril súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa návrhu dekana Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Mareka Babica, PhD. 
 
Uznesenie IV. č. 2016/5/5: 
Akademický senát FF KU si uvedomuje význam a dôležitosť učiteľského povolania na 
všetkých stupňoch vzdelávania v Slovenskej republike. Preto vyjadruje plnú podporu  
iniciatívam slovenských učiteľov riešiť dlhotrvajúce problémy v školstve v úsilí za 
kvalitnejšie vzdelávanie. 
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6. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/6/1: 
AS FF KU prerokoval a schválil dekanom FF KU predložený dokument „Prijímacie 
konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017“. 
 
Uznesenie II. č. 2016/6/2: 
AS FF KU prerokoval dokument „Návrh úsporných opatrení pre FF KU pre rok 2016“ 
a vyjadruje s ním súhlas. Zároveň vyjadruje plnú podporu myšlienke, že partnerom pre 
diskusie o úsporných opatreniach má byť akademický senát fakulty.  
 
Uznesenie III. č. 2016/6/3: 
AS FF KU súhlasí s predĺžením termínu prijímania prihlášok na bakalárske študijné 
programy uskutočňované na FF KU v akademickom roku 2016/2017 do 15. apríla 2016. 
 
Uznesenie IV. č. 2016/6/4: 
AS FF KU zaväzuje dekana FF KU, aby pred podpisom dohody o poskytnutí pôžičky 
Rektorátu KU predložil AS FF KU na schválenie návrh tejto dohody. 
 
Uznesenie V. č. 2016/6/5: 
AS FF KU žiada AS KU, aby na základe svojej úlohy vyplývajúcej z § 9  ods. 1 písm. f) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení požiadal rektora KU 
o predloženie analýzy finančných nákladov spojených s plánovaným prechodom KU na 
informačný systém AIS2, o zdôvodnenie ekonomickej efektívnosti tohto prechodu 
a adekvátnosti jeho načasovania.    

 
 

7. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/7/1: 
AS FF KU súhlasí s návrhom zmluvy, predloženým dekanom FF KU, o pôžičke rektorátu 
univerzity vo výške =50.000,-€ splatnej najneskôr do 31. 10. 2016 za účelom úhrady časti 
nákladov spojených s investičnou akciou „Rekonštrukcia a nadstavba študentského domova 
bloku C“. Návrh zmluvy tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie II. č. 2016/7/2: 
Doc. Eugen Zeleňák, PhD.  bol po hlasovaní AS FF KU schválený za člena Vedeckej rady 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Uznesenie III. č. 2016/7/3: 
AS FF KU súhlasí s tým, aby sa pre potreby prijímacieho konania na magisterské študijné 
programy uskutočňované v akademickom roku 2016/2017 zverejnený zoznam 
bakalárskych študijných programov, absolventi ktorých môžu po splnení podmienok 
prijímacieho konania pokračovať v štúdiu na magisterskom študijnom programe (zoznam 
príslušných bakalárskych študijných programov tvorí súčasť zverejnených podmienok 
prijatia na štúdium magisterských študijných programov pre akademický rok 2016/2017), 
rozšíril v prípade neučiteľských magisterských študijných programov o bakalárske 
učiteľské študijné programy v tých predmetových špecializáciách, ktoré sú odvodzované 
z identických študijných odborov ako príslušné neučiteľské študijné programy 
(mgr. študijný program anglistika a amerikanistika: bc. študijný program učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry; mgr. študijný program germanistika: bc. študijný program 
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry; mgr. študijný program slovenský jazyk 
a literatúra: bc. študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry).  
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8. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/8/2: 
AS FF KU vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU. Voľby sa 
uskutočnia dňa 5. 10. 2016 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. AS FF KU zvolil volebnú 
komisiu v zložení: Mgr. Juraj Holdoš, PhD., PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD., 
(zamestnanecká časť akademickej obce), Mgr. Lenka Halamová, František Bartek 
(študentská časť akademickej obce). 
 
Uznesenie V. č. 2016/8/5: 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku za rok 2015 v znení zapracovanej pripomienky zo strany AS FF KU.  
 
Uznesenie VI. č. 2016/8/6: 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
o hospodárení za rok 2015. 
 
Uznesenie VII. č. 2016/8/7.1: 
AS FF KU schválil úpravu bodov 2.1 a 4.2 vnútorného predpisu Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku o fakultnom rozvojovom fonde v znení navrhnutom 
dekanom FF KU.  
 
Uznesenie VIII. č. 2016/8/7.2: 
AS FF KU schválil pre rok 2016 odvod do fakultného rozvojového fondu z časti mzdy 
a odvody vo výške 5 %. 
 
Uznesenie IX. č. 2016/8/7.3: 
AS FF KU odporúča dekanovi FF KU, aby žiadal od minuloročných poberateľov 
finančných prostriedkov z fakultného rozvojového fondu správu o čerpaní fondu a plnení 
plánu pred posudzovaním žiadostí pre rok 2016, a to v ním stanovenom termíne, 
a následne správu postúpil AS FF KU.  
 
Uznesenie X. č. 2016/8/8: 
AS FF KU schválil návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie v roku 2016 predložený 
dekanom FF KU.  

 
 
9. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/9/1: 
AS FF KU schvaľuje rozhodnutie predsedníctva AS FF KU z dňa 20. septembra 2016 
vzťahujúce sa k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy uskutočňované 
na FF KU v akademickom roku 2017/2018. 
 
Uznesenie II. č. 2016/9/4: 
AS FF KU schvaľuje vnútorný fakultný predpis Zásady volieb do Akademického senátu 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Uznesenie III. č. 2016/9/5: 
Na základe uznesenia AS KU č. 60/2016 z dňa 26. septembra 2016 o vyhlásení 
doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU AS FF KU 
zabezpečuje a organizuje doplňujúce voľby do AS KU za študentskú časť akademickej 
obce FF KU. Doplňujúce voľby sa uskutočnia 25. októbra 2016 v čase od 10.00 do 14.00 
hod. AS FF KU zvolil volebnú komisiu v zložení: Lukáš Kekelák, Mgr. Lenka Halamová, 
Mgr. Oľga Šimkovičová, Blažena Krížová, Michaela Barcíková. 
 
Uznesenie IV. č. 2016/9/6: 
Na základe uznesenia AS KU č. 61/2016 z dňa 26. septembra 2016 o vyhlásení volieb do 
ŠRVŠ AS FF KU vyhlasuje voľby do ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce FF KU, 
ktoré sa uskutočnia 25. októbra 2016 v čase od 10.00 do 14.00 hod. AS FF KU zvolil 
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volebnú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Halamová, Mgr. Oľga Šimkovičová, Blažena 
Krížová, Michaela Barcíková.  

 
 
10. zasadnutie AS FF KU 
 

Uznesenie I. č. 2016/10/2: 
AS FF KU podľa čl. 3.7 a 4.2 vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde 
schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, Katedru politológie, 
Katedru religionistiky a náboženskej výchovy a Katedru slovenského jazyka a literatúry 
FF KU v akademickom roku 2016/2017 v zmysle pravidiel stanovených príslušným 
vnútorným predpisom o fakultnom rozvojovom fonde  FF KU.  
 
Uznesenie II. č. 2016/10/5: 
AS FF KU zvolil Bc. Samuela Štefana Mahúta za podpredsedu AS FF KU za jeho 
študentskú časť.   
 
Uznesenie III. č. 2016/10/6: 
AS FF KU schválil Mgr. Michala Mudrocha za člena Disciplinárnej komisie FF KU. 
 
Uznesenie IV. č. 2016/10/7: 
AS FF KU schvaľuje dokument Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 
uskutočňované v akademickom roku 2017/2018.   
 
Uznesenie V. č. 2016/10/8: 
AS FF KU schvaľuje návrh výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU 
v akademickom roku 2017/2018. 
 
Uznesenie VI. č. 2016/10/9: 
AS FF KU schvaľuje návrh dekana na čerpanie nepridelených a nevyčerpaných 
prostriedkov z Fondu na podporu vedy FF KU podľa priloženej žiadosti z dňa 6. 12. 2016.  
 
Uznesenie VII. č. 2016/10/10: 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správy AS FF KU za rok 2015. 

 
 
 
4.  Zasadnutia a uznesenia predsedníctva AS FF KU v Ružomberku v roku 2016 

1. zasadnutie predsedníctva AS FF KU  
24. 5. 2016 sa uskutočnilo 1. zasadnutie predsedníctva AS FF KU. Jeho obsahom bolo 
prerokovanie žiadosti S. Š. Mahúta, člena študentskej časti AS FF KU, ktorý pred skončením 
svojho bakalárskeho štúdia požiadal o pozastavenie členstva v senáte podľa § 26 ods. 8 
zákona o vysokých školách. 
Členstvo bolo S. Š. Mahútovi v súlade s uvedeným ustanovením zákona pozastavené; 
obnovenie členstva: dňom zápisu na magisterský študijný program uskutočňovaný na 
FF KU (podstata obsahového uznesenia P-AS FF KU I č. 2016/1P2.1). V čase pozastavenia 
členstva v AS FF KU sa S. Š. Mahút považuje za neprítomného na rokovaní AS FF KU 
(uznesenie č. P-AS FF KU I č. 2016/1P2.2; bližšie informácie: zápisnica z 1. zasadnutia 
predsedníctva AS FF KU).  

 
2. zasadnutie predsedníctva AS FF KU 
20. 9. 2016 sa uskutočnilo 2. zasadnutie predsedníctva AS FF KU, ktoré bolo zvolané 
v súvislosti s časovo urgentnou potrebou schválenia materiálov vzťahujúcich sa 
k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy uskutočňované na FF KU 
v akademickom roku 2017/2018. Keďže materiály boli predsedovi AS FF KU J. Považanovi, 
PhD., mailovo poskytnuté spolu so žiadosťou o schválenie v piatok 16. septembra 2016, 
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pričom podľa § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách najneskorším termínom na zverejnenie 
materiálov týkajúcich sa prijímacieho konania na bakalárske študijné programy je 20. 
september, krátky časový interval neumožnil zvolať zasadnutie senátu. Predseda AS FF KU 
preto uplatnil postup podľa čl. 2 ods. 7 rokovacieho poriadku AS FF KU, podľa ktorého 
v čase medzi zasadnutiami a v prípade naliehavej potreby má predsedníctvo senátu právo 
prijímať rozhodnutia, ktoré majú platnosť senátu, pokiaľ najbližšie zasadnutie senátu 
nerozhodne inak. Po zapracovaní časti pripomienok, ktoré k materiálom predsedníctvo 
predložilo, predsedníctvo AS FF KU predložené materiály schválilo (pozri i zápisnicu 
z 2. zasadnutia predsedníctva AS FF KU). 

 
 

Táto výročná správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa vydáva v zmysle § 27, ods. 1 písm. l)  zákona o vysokých školách 
131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Plné znenia uznesení AS FF KU možno nájsť v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí  
AS FF KU a P-AS FF KU, zverejnených na web stránke FF KU v časti Dokumenty  
Akademického senátu. 
 
Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku túto správu  
prerokoval a schválil na svojom 11. zasadnutí dňa 21. 2. 2017. 
 
 
 
 
V Ružomberku 21. 2. 2017 
 
        Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
  predseda AS FF KU 


