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Zápisnica zo 6. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 22. 03. 2016 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.     doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
Lukáš Kekelák      František Bartek 
PhDr. Viera Kováčová, PhD.    Bc. Nika Šablatúrová  
Mgr. Pavol Labuda, PhD.      
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Štefan Samuel Mahút         
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.        
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek      
 
Predložený program rokovania: 

1. Žiadost ̌ dekana FF KU o prerokovanie a schválenie dokumentu „Prijímacie konanie na 
doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017“  

2. Žiadost ̌ dekana FF KU o prerokovanie a prijatie stanoviska k dokumentu „Návrh úsporných 
opatrení pre FF KU pre rok 2016“  

3. Žiadosť o predĺženie termínu podania prihlášok na bakalárske študijné programy 
uskutočňované na FF KU v akademickom roku 2016/2017 

4. Žiadost ̌ dekana FF KU o prerokovanie a prijatie stanoviska k pôžic ̌ke rektorátu univerzity, 
súvisiacej s financovaním „bloku C“  

5. Rôzne  
 
Hlasovanie o programe:  
    za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  
 
1. Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie dokumentu „Prijímacie konanie na 
doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017“ 
Predložený materiál (príloha k pozvánke na 6. zasadnutie AS FF KU) bližšie predstavil prodekan pre 
vedu, umenie a doktorandské štúdium doc. E. Zeleňák, a to so zreteľom na základný časový rámec (§ 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



57 ods. 5 zákona o vysokých školách – zverejnenie požadovaných informácií k prijímaciemu konaniu 
na doktorandské študijné programy najneskôr dva mesiace pred posledným dňom stanoveným na 
podanie prihlášok) i tvorbu predloženého materiálu (stanovenie plánovaného počtu prijímaných 
uchádzačov, podmienky prijatia na štúdium a požadované dokumenty, témy dizertačných prác). 
Otázky zo strany členov senátu smerovali: 
• k štandardnej dĺžke doktorandského štúdia v dennej forme: zákonom vymedzené možnosti 

(štandardná dĺžka 3 i 4 akademické roky) sa pri študijných programoch konkretizujú na základe 
akreditácie (akreditovaná štandardná dĺžka jednotlivých študijných programov: 3 akademické 
roky), 

• k termínu overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: termín overovania je termín 
prijímacej skúšky.   

 
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“. 

Hlasovanie:  
  za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
2.  Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a prijatie stanoviska k dokumentu „Návrh úsporných 

opatrení pre FF KU pre rok 2016“ 
Návrhom úsporných opatrení pre FF KU pre rok 2016 (príloha k pozvánke na 6. zasadnutie AS FF 
KU) sa AS FF KU zaoberal na základe žiadosti dekana FF KU o prerokovanie predloženého materiálu 
a prijatie stanoviska. Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti rektora KU, ktorého Správna rada 
KU i Konferencia biskupov Slovenska zaviazali požiadavkou prijať úsporné opatrenia a zabezpečiť 
vyrovnané hospodárenie. V zmysle Štatútu KU (3. časť, čl. 6, bod 3) o určených kompetenciách fakúlt 
a ostatných súčastí univerzity a ich plnej zodpovednosti za hospodárenie s pridelenými rozpočtovými 
prostriedkami dekan FF KU M. Babic, PhD., predstavil fakultný návrh so zdôraznením pokračujúcej 
kontinuity hospodárneho správania FF KU. Tento aspekt bol zvýraznený aj v rámci diskusie k tomuto 
bodu: FF KU nikdy negenerovala stratu, jej investičné aktivity sa vždy opierali o prediskutované 
finančné otázky a v súlade s hospodárnym správaním. V širšej diskusii smerujúcej k problematike 
vyrovnaného hospodárenia KU vo vzťahu k požiadavke správnej rady sa poukázalo: 
• na výnosy – náklady KU so zreteľom na balík odpisov ako náklad, ktorý sa nedá ovplyvniť 

(odpisy ako pozostatok už preinvestovaných finančných prostriedkov do stavieb 
v predchádzajúcich rokoch), 

• na protiklad sveta trhovej sféry a akademických špecifík, 
• na podporu žiadosti dekana o prerokovanie a prijatie stanoviska k návrhu úsporných opatrení 

v senáte fakulty (dôsledky rozhodnutí nesie akademická obec).  
 
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.  



 
Hlasovanie:   
  za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
3. Žiadosť o predĺženie termínu podania prihlášok na bakalárske študijné programy 

uskutočňované na FF KU v akademickom roku 2016/2017 
Prodekanka pre vzdelávanie a výchovu E. Príhodová, PhD., žiadosť o predĺženie termínu podávania 
prihlášok na bakalárske študijné programy do 15. apríla 2016 (pôvodný termín: 31. marec 2016, 
zahraniční uchádzači: 4. apríl 2016) predstavila v intenciách poklesu počtu aktuálne zaevidovaných 
prihlášok v porovnaní so stavom v minulom roku. Predĺženie termínu vrátane doplnkových 
podporných propagačných aktivít tak vytvorí priestor na zvýšenie počtu prihlásených uchádzačov.        
 
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. 
 
Hlasovanie:  
  za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
4.  Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a prijatie stanoviska k pôžic ̌ke rektorátu univerzity, 

súvisiacej s financovaním „bloku C“ 
Na základe ústnej žiadosti rektora KU prof. J. Jaraba o poskytnutie pôžičky rektorátu univerzity na 
úhradu časti dlžnej sumy za nadstavbu a rekonštrukciu „bloku C“ dekan FF KU M. Babic, PhD., 
požiadal AS FF KU o prerokovanie možnosti pôžičky a prijatie stanoviska. Podklad k problematike 
financovania projektu predstavoval materiál vytvorený kvestorkou KU Ing. A. Jurčovou (príloha 
k pozvánke na 6. zasadnutie AS FF KU), ktorá na zasadnutí senátu predložený materiál bližšie 
predstavila. KU z prostriedkov EÚ a ŠR, 5 % spoluúčasti a z vlastných zdrojov doteraz uhradila 1 470 
859,93 €, neuhradená ostáva suma vo výške 1 209 079,19 €.  Firma Krypton, s ktorou KU uzavrela 
zmluvu o diele, podpísala dohodu o financovaní s faktoringovou spoločnosťou Magellan, ktorá KU 
14. marca 2016 predložila tri alternatívy splatenia pohľadávok – do 31. marca 2016 má KU: 1) uhradiť 
celú dlžnú sumu, 2. uzatvoriť dohodu o splátkach na celú dlžnú sumu a štvrťročne k splátkam 
uhrádzať poplatok 14 500 €, 3. uhradiť časť z dlžnej sumy – zvyšok bude podliehať nižšiemu poplatku.  
Do diskusie o problematike sa zapojili členovia senátu i prítomní hostia, ktorí požiadali o vyjadrenie. 
V rámci rozsiahlej diskusie sa zvýraznili predovšetkým aspekty zamerané:    
• na vznik situácie súvisiacej s financovaním projektu: projekt podpísaný prechádzajúcim vedením 

univerzity nebol ohlásený a neprešiel schvaľovacím procesom (akademický senát univerzity 
v čase podávania projektu o ňom nebol informovaný), 

• na súčasný stav informovanosti akademického senátu univerzity a nevyhnutnú potrebu 
urýchleného prerokovania otázky financovania bloku C v akademickom senáte univerzity,  

• na možnosť/nemožnosť predísť vzniknutej situácii, 
• na hľadanie takého riešenia, ktoré situáciu vyrieši, nie riešenia iba na získanie času, ktoré 

predstavuje pôžička zo strany fakúlt,  
• na časový faktor (otázka sa rieši v časovej tiesni niekoľko dní pred 31. marcom) a právne 

stanovisko (návrh dohody, ktorý predložila firma Magellan, nebola postúpená na vyjadrenie 
právnikovi), 



• na otázku ďalších finančných otázok viažucich sa k projektu (problematika finančného 
zabezpečenia zariadenia bloku C), 

• na možnosti fakulty požičať istú sumu neúčelových finančných prostriedkov tak, aby nebol 
ohrozený chod fakulty a na otázku záruky vrátenia peňazí (zdroje a termín vrátenia),  

• na dobré hospodárenie a úsporné správanie sa fakulty – pri očakávanom poklese dotácie je 
pôžička pre fakultu riziko. 

Po diskusii na základe odporúčania dekana FF KU prijal AS FF KU nasledujúce uznesenie: 
 
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. 
 
Hlasovanie:  
  za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
5.  Rôzne 
5.1 
Členom AS FF KU bola dekanom FF KU poskytnutá informácia prezentovaná na kolégiu rektora 
o plánovanom prechode z AIS Abakus na AIS2 a o návrhu harmonogramu prechodu, ktorý sa prvými 
krokmi má začať realizovať už v tomto mesiaci.  
V súvislosti s informáciou o zmene informačných systémov na zasadnutí senátu vystúpil 
Ing. R. Galan, PhD., jeden z tvorcov AIS Abakus, ktorý poukázal na isté javy súvisiace s danou 
otázkou (napr. na problematiku fakultných špecifikácií, potrebu zakúpenia databázy Oracle 
a každoročného nájmu na používanie databázy, odvádzanie príspevku na študenta, potrebu externej 
aplikácie na tlač ISIC a fungovanie stravovacieho systému, ktorý je súčasťou AIS Abakus; odstávka 
systému AIS Abakus začiatkom augusta roztvára najmä otázku elektronického predzápisu predmetov 
spúšťaného začiatkom augusta, augustových štátnych skúšok a druhého kola prijímacieho konania).  
Podľa názoru AS FF KU celouniverzitný prechod na nový akademický informačný systém 
predstavuje dôležitú záležitosť, ktorú je potrebné prerokovať na úrovni akademického senátu 
univerzity a pri ktorej je potrebné analyzujúco zohľadniť ekonomickú efektívnosť a časovú 
adekvátnosť prechodu: tomu zodpovedá prijaté uznesenie senátu, ktorým sa AS FF KU obracia na 
AS KU.    
 
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.    
 
Hlasovanie:  
  za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
5.2  
Posledný okruh bodu rôzne sa venoval otázkam chápania ex offo vo vzťahu k vedeckej rade fakulty. 



 
 
V Ružomberku 22. marca 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 
PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Mgr. Pavol Labuda, PhD.  
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Štefan Samuel Mahút 
Bc. Nika Šablatúrová 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 
 


