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Zápisnica z 9. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 27. 09. 2016 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
František Bartek  
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.   
Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.    
Mgr. Pavol Labuda, PhD.      
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Samuel Štefan Mahút  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  
 
Program rokovania: 
1. Informácia o 2. zasadnutí predsedníctva AS FF KU 
2. Informácia o príprave doplňujúcich volieb do AS FF KU 
3. Informácia o ukončení pozastavenia členstva v AS FF KU 
4. Návrh na novelizáciu zásad volieb do AS FF KU 
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť FF KU 
6. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl 
7. Rôzne 
 
V porovnaní s návrhom programu uvedeným v pozvánke na 9. zasadnutie bol program rokovania AS 
FF KU rozšírený o dva body, a to v nadväznosti na pracovnú agendu vyplývajúcu zo zasadnutia AS 
KU uskutočneného 26. 9. 2016 (vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť FF KU, 
vyhlásenie volieb do ŠRVŠ). 
     
Hlasovanie o  programe rokovania:  
    za:    10 hlasov  proti:   0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



 
1. Informácia o 2. zasadnutí predsedníctva AS FF KU 
1.1  
Dňa 20. septembra 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, 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 neužmožnil 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). 
Dekan FF KU M. Babic, PhD., členom senátu ozrejmil dôvody, ktoré ho viedli k zaslaniu materiálov 
v neskoršom termíne: akcentoval predovšetkým tú skutočnosť, že pri príprave definitívneho 
materiálu chceli mať k dispozícii aktuálne údaje z prebiehajúcich zápisov na bakalárske študijné 
programy. Predsedníctvu AS FF KU vyjadril poďakovanie za pomoc a poskytnuté pripomienky 
k materiálom. Smerom k budúcim rokom vyjadril potrebu hľadať takú cestu, ktorá zabezpečí, aby 
materiál tohto typu bol schvaľovaný na zasadnutiach AS FF KU.   
V rámci rozpravy k materiálu P. Lajčiaková, PhD., ako členka AS FF KU a súčasne i vedúca Katedry 
psychológie FF KU, požiadala o štylistické spresnenie informácií o prijímacích skúškach pre študijný 
program psychológia, a to v tej podobe, v akej boli informácie z jej strany zaslané prodekanke pre 
vzdelávanie a výchovu.    
Požadované znenie:  a) z písomného testu zameraného na identifikáciu vedomostných predpokladov pre 
štúdium: z biológie človeka, základov psychológie, všeobecnej inteligencie a tvorivosti a znalosti anglického 
jazyka. (...) 
Dekan FF KU prisľúbil, že požadované štylistické spresnenie bude do textu zakomponované.   
AS FF KU vo vzťahu k rozhodnutiu predsedníctva k materiálom Prijímacie konanie pre bakalárske 
študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2017/2018, Základné pravidlá prijímacieho konania na 
študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 
2017/2018 prijal uznesenie, ktorým rozhodnutie predsedníctva potvrdil:    
   
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. 
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
 



1.2 
Osobitná pozornosť v rámci rokovania AS FF KU sa venovala otázke termínov prijímacích skúšok na 
bakalárske študijné programy, ktoré sú naplánované na 27. apríl 2017, pričom termín podania 
prihlášok na dané študijné programy s prijímacou skúškou je stanovený na 20. apríl 2017. Okrem 
krátkeho časového úseku medzi podaním prihlášky a dátumom prijímacej skúšky vyvolávajúceho 
otázku, či sa administrácia zvládne tak, aby prihlásení uchádzači dostali pozvánku na prijímaciu 
skúšku v adekvátnom čase, sa v rozprave pertraktovala i tá skutočnosť, že termín prijímacej skúšky 
(27. apríl) nebol konzultovaný s vedúcimi tých katedier, ktorých sa prijímacie skúšky týkajú a ktoré 
prijímacie skúšky zabezpečujú. Keďže zo strán katedier existujú relevantné dôvody na stanovenie 
iného termínu prijímacích skúšok, dekan fakulty prisľúbil, že príslušní vedúci katedier budú v tejto 
otázke oslovení a termín prijímacej skúšky bude spresnený.   
  
 
2. Informácia o príprave doplňujúcich volieb do AS FF KU 
Predseda volebnej komisie František Bartek informoval členov AS FF KU o činnosti volebnej komisie 
viažucej sa k doplňujúcim voľbám do študenskej časti AS FF KU, ktoré boli vyhlásené na 8. zasadnutí 
AS FF KU (pozri uznesenie AS FF KU I. č. 2016/8/2).  
Harmonogram doplňujúcich volieb:  

• navrhovanie kandidátov: od 21. 9. 2016 (od 12.00 hod.) do 28. 9. 2016 (do 12.00 hod.) 
• zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov: 28. 9. 2016 – do 16.00 hod. 
• dátum doplňujúcich volieb člena AS FF KU za študentskú časť akademickej obce FF KU: 5. 

10. 2016 (od 9.00 hod. do 15.00 hod.) 
 
 
3. Informácia o ukončení pozastavenia členstva v AS FF KU 
Podpredsedníčka AS FF KU doc. D. Baláková informovala členov AS FF KU o ukončení pozastavenia 
členstva v AS FF KU Bc. S. Š. Mahútovi. S. Š. Mahút pred ukončením svojho bakalárskeho štúdia na FF 
KU v súlade s § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách požiadal o pozastavenie členstva v AS FF KU. 
Jeho členstvo v AS FF KU sa podľa uvedeného paragrafu zákona o vysokých školách obnovilo dňom, 
keď sa S. Š. Mahút opätovne stal členom študentskej časti akademickej obce FF KU, t. j. dňom 9. 9. 
2016 (zápis na magisterský študijný program uskutočňovaný na FF KU). 
 
 
4. Návrh na novelizáciu zásad volieb do AS FF KU 
Kontext novelizácie a predložený materiál predstavili predseda a podpredsedníčka AS FF KU.  
Potreba novelizácie príslušného vnútorného predpisu vyplynula z potreby zosúladenia vnútornej 
fakultnej legislatívy so zákonom o vysokých školách, a to v nadväznosti na požiadavku rektora KU. 
Reagujúc na list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaoberajúci sa 
vnútornými predpismi PF KU, požiadal rektor KU dekanov a predsedov akademických senátov 
o zosúladenie vnútorných predpisov na všetkých fakultách KU. Informáciu o vykonaných, resp. 
nevykonaných zmenách vo fakultnej legislatíve je potrebné rektorovi KU poskytnúť najneskôr do 30. 
septembra 2016.    
V prípade vnútornej legislatívy FF KU sa ako potrebné ukázalo novelizovať zásady volieb do AS FF 
KU doplnením ustanovení vzťahujúcich sa: 



a) na dôvody odvolania a postup pri odvolaní člena AS FF KU z funkcie akademickou obcou (§ 
26 ods. 6 písm. i) zákona o vysokých školách) – bližšie článok II novelizovaného materiálu, 

b) na pozastavenie členstva v AS FF KU (stanovenie, či na čas pozastaveného členstva sa členom 
akademického senátu fakulty stáva zvolený náhradník alebo či sa člen s pozastaveným 
členstvom považuje za neprítomného na rokovaní senátu fakulty – možnosti podľa § 26 ods. 8 
zákona o vysokých školách) – bližšie článok III novelizovaného materiálu. 

K predloženému materiálu boli predložené tri pozmeňujúce návrhy, pričom jeden z nich bol v rámci 
diskusie o problematike predkladateľom stiahnutý.  
O ostatných pozmeňujúcich návrhoch AS FF KU hlasoval podľa čl. IV bod 4 písm b) rokovacieho 
poriadku:  

• Pozmeňujúci návrh k čl. I bod 7: vypustenie daného bodu 
 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu:  
   za: 5 hlasov   proti: 1 hlas  zdržali sa: 4 hlasy 
 Pozmeňujúci návrh k čl. I bod 7 nebol schválený. 

• Pozmeňujúci návrh k čl. IV bod 1: doplnenie dátumu vyhlásenia doplňujúcich volieb do AS 
FF KU (28. 6. 2016) do textovej časti   

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 Pozmeňujúci návrh k čl. IV bod 1 bol schválený. 
 
Následne AS FF KU pristúpil k hlasovaniu o zásadách volieb do Akademického senátu Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku – predložený materiál bol AS FF KU jednomyseľne 
schválený. Schválený materiál je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie II. č. 2016/9/4: 
AS FF KU schvaľuje vnútorný fakultný predpis Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť FF KU 
AS KU na svojom zasadnutí dňa 26. 9. 2016 prijal uznesenie viažuce sa k vyhláseniu doplňujúcich 
volieb do AS KU:  
 
Uznesenie AS KU č. 60/2016: AS KU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS KU za zamestnaneckú časť TF KU 
a za študentskú časť FF KU. Organizáciou, vyhlásením jednotlivých termínov a zabezpečovaním doplňujúcich 
volieb do AS KU sa poverujú akademické senáty príslušných fakúlt KU. AS KU schvaľuje za predsedu dozornej 
komisie Mgr. Miroslava Huťku, PhD., doc. ThDr. Juraja Juricu, PhD., za člena dozornej komisie za 
zamestnaneckú časť a Bc. Samuela Štefana Mahúta za člena dozornej komisie za študentskú časť akademickej 
obce KU.  
 



V nadväznosti na príslušné uznesenie AS KU sa AS FF KU zaoberal otázkou organizácie 
a zabezpečenia doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU (1 
neobsadené miesto v študentskej časti AS KU) a následne prijal nasledujúce uznesenie: 
 
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.  
 
Hlasovanie:  
   za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
 
 
6. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl  
AS KU na svojom zasadnutí dňa 26. 9. 2016 sa zaoberal otázkou vyhlásenia volieb do Študentskej rady 
vysokých škôl a  k predmetnej problematike prijal uznesenie č. 61/2016:  
 
Uznesenie AS KU č. 61/2016: AS KU vyhlasuje voľby do ŠRVŠ na KU. Organizáciou, vyhlásením 
jednotlivých termínov a zabezpečovaním volieb do ŠRVŠ, najneskôr do konca novembra 2016, sa poverujú 
akademické senáty príslušných fakúlt KU. AS KU schvaľuje za predsedu dozornej komisie Mgr. Miroslava 
Huťku, PhD., doc. ThDr. Juraja Juricu, PhD., za člena dozornej komisie za zamestnaneckú časť a Bc. Samuela 
Štefana Mahúta za člena dozornej komisie za študentskú časť akademickej obce KU pre voľby do ŠRVŠ. 
 
Do ŠRVŠ sa za študentskú časť akademickej obce FF KU volí jeden člen. AS FF KU na svojom 9. 
zasadnutí prerokoval otázku vyhlásenia termínu volieb do ŠRVŠ za študentskú časť akademickej obce 
FF KU vrátane zabezpečenia a organizácie volieb a prijal nasledujúce uznesenie:  
     
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 volebnú komisiu v zložení: Mgr. Lenka 
Halamová, Mgr. Oľga Šimkovičová, Blažena Krížová, Michaela Barcíková.  
 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
7. Rôzne 
V rámci bodu rôzne boli dekanovi fakulty zo strany členov AS FF KU položené otázky vzťahujúce sa 
k nasledujúcim témam: 
7.1 Fakultný rozvojový fond 

• priebežné správy o čerpaní z fondu katedry podávajú do konca septembra 
• podané žiadosti o čerpanie z fondu: zatiaľ ešte nie sú žiadosti skompletizované  



7.2 Metodický deň 
• predbežný termín: 19. október 2016 (termín bude spresnený na kolégiu dekana 12. októbra)   
• metodický deň bude spojený so školením o ochrane osobných údajov 

7.3 Počet zapísaných študentov do prvých ročníkov 
• bakalárske študijné programy: 106 zapísaných študentov 
• magisterské študijné programy: 81 zapísaných študentov 

7.4 Prevádzkové záležitosti 
• potreba opraviť strechu: investícia bude konzultovaná s kolégiom dekana i senátom 
• pozastavenie investičných projektov do vyplatenia dlžôb 
• potreba nevytvárania finančných mínusov požiadavkami katedier na zabezpečovanie 

predmetov, ktoré sú katedry schopné zvládnuť v rámci úväzkov svojich pracovníkov 
• potreba sfunkčnenia hodín vo výučbových miestnostiach 

 
 
 
V Ružomberku 27. septembra 2016 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m. p. 
predseda AS FF KU 

 
 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
František Bartek 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Mgr. Pavol Labuda, PhD.  
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Samuel Štefan Mahút 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


