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Zápisnica z 14. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 27. 06. 2017 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Neprítomní členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   František Bartek 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.     Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.   Bc. Pavol Dérer (pozastavenie členstva  
Mgr. Pavol Labuda, PhD.    podľa § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách a 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.     čl. 3 zásad volieb do AS FF KU)    
Bc. Samuel Štefan Mahút 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  
 
Program rokovania: 
1. Druhé kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018 na bakalárske a magisterské 

študijné programy  
2. Výročná správa o činnosti FF KU za rok 2016  
3. Výročná správa o hospodárení FF KU za rok 2016  
4. Návrh na schválenie výšky odvodu do FRF FF KU pre rok 2017  
5. Medzikatedrové kompenzácie FF KU za rok 2016 
6. Rozdelenie  rozpočtovej dotácie na FF KU pre rok 2017 
7. Rôzne  
 
Hlasovanie o programe rokovania:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 7 
    za: 7   hlasov  proti:  0  hlasov  zdržal sa: 0  hlasov 
 
1. Druhé kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018 na bakalárske a magisterské 
študijné programy  
Materiály vzťahujúce sa k druhému kolu prijímacieho konania na prvý a druhý stupeň štúdia 
predstavili dekan FF KU Mgr. Marek Babic, PhD., a prodekan doc. Eugen Zeleňák, PhD. V porovnaní 
so zaslanou verziou vedenie FF KU v materiáli pre druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



študijné programy vypustilo odsek o možnosti preregistrovania prihlášky uchádzačov neúspešných 
na prijímacích skúškach na iný študijný program podľa ponuky fakulty, keďže daná možnosť je 
v druhom kole nerealizovateľná z časového hľadiska (malý časový odstup medzi prijímacími 
skúškami a termínom overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium). 
Vo vzťahu k ďalším údajom uvádzaných v materiáloch AS FF KU navrhol:  
• materiál pre bc. i mgr. prijímacie konanie: vypustiť informáciu (vetu) o časovej lehote na doručenie 

písomného rozhodnutia (maximálna dĺžka je stanovená zákonom o vysokých školách);  
• materiál pre mgr. konanie: doplniť informáciu o počte prijímaných študentov na učiteľské študijné 

programy (15). 
 
Uznesenie I. č. 2017/14/1: 
AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál 2. kolo prijímacieho konania pre bakalárske 
a magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2017/2018 v znení zapracovaného 
okruhu pripomienok zo strany AS FF KU.   
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 8 
   za:  8  hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0  hlasov 
 
2. Výročná správa o činnosti FF KU za rok 2016  
Základný rámec výročnej správy predstavil dekan FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. 
Diskusia k predloženej správe sa týkala predovšetkým nasledujúcich okruhov: 
• hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti fakulty Vedeckou radou FF KU za rok 2015, 
• porovnanie vývoja počtu študentov a publikačnej činnosti,  
• akademické mobility študentov – porovnanie stavu v akademickom roku 2015/2016 so stavom 

v roku 2014/2015, identifikácia faktorov podieľajúcich sa na zníženom počte,  
• otázka počtu žiadostí o odpustenie školného a počtu rozhodnutí o odpustení školného. 
K textovej časti výročnej správy členovia AS FF KU poukázali na potrebu úpravy, resp. štylizačného 
spresnenia v nasledujúcich častiach: 
• s. 17: v kolonke č. 11 doplnenie chýbajúcej informácie o prednášajúcich, 
• s. 38: medziročné porovnanie počtu prihlásených a zapísaných na štúdium – formulácia o takmer 

identickom stave v medziročnom porovnaní nekorešponduje s prezentovaným číselným údajom,  
• s. 37: použité označenie výchovnovzdelávacie predmety nezodpovedá súčasnej sústave študijných 

odborov, v ktorých sa uskutočňujú učiteľské študijné programy,   
• s. 39: rozširujúce vzdelávanie na splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu (nie študijného odboru), 
• s. 56: oprava dátumu 16. 5. 2016 na 16. 5. 2017.  
 
Uznesenie II. č. 2017/14/2 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 
2016 v znení zapracovaných pripomienok zo strany AS FF KU.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 7 
   za:  7 hlasov  proti:  0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 



 
3. Výročná správa o hospodárení FF KU za rok 2016 
AS FF KU prerokúval výročnú správu o hospodárení vrátane jej súčasti obsahujúcej údaje o tvorbe, 
čerpaní a zostatku fakultného rozvojového fondu za vykazovacie obdobie 2016. 
Rozprava k tabuľkovej časti výročnej správy:  
Tabuľka č. 1: celkové príjmy v ekonomickej bilancii FF KU 
• diskusia o možnostiach zastavenia klesajúceho finančného trendu 
Tabuľka č. 2: príjmy v ekonomickej bilancii FF KU – diskusia k položkám vzťahujúcim sa na: 
• kompenzácie s PF KU (absencia údajov za posledné tri roky) 
• prípravné kurzy (neuskutočňovanie kurzov za posledné dva roky) 
• iný príjem (vrátenie pôžičky KU z roku 2015) 
Tabuľka č. 3: hospodárenie pracovísk FF KU v roku 2016: 
• diskusia o finančnom stave Katedry germanistiky a Katedry histórie FF KU k dňu 1. 1. 2017  
Otázka ekonomickej bilancie FF KU a priemet financií na katedrovej úrovni viedol členov senátu 
i prítomných hostí následne i k širšej diskusii reflektujúcej viaceré hľadiská, najmä: 
• počet členov na katedrách a nimi zabezpečovaný rozsah predmetov aj v porovnaní s inými 

vysokoškolskými inštitúciami,   
• hranice personálnej racionalizácie a rozsahu vykonávania vedecko-pedagogických a iných činností, 

možnosti konkurencieschopnosti, princípy solidarity a zodpovednosti, 
• prerozdelenie finančných prostriedkov a možnosti získavania finančných prostriedkov.  
 
Po diskusii AS FF KU pristúpil k schvaľovaniu predloženej výročnej správy: 
 
Uznesenie III. č. 2017/14/3 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku o hospodárení za 
rok 2016. 
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov   zdržal sa:  0 hlasov 
 
4. Návrh na schválenie výšky odvodu do FRF FF KU pre rok 2017  
Podľa článku 4.2 vnútorného predpisu o fakultnom rozvojovom fonde sa dekan FF KU obrátil na AS 
FF KU so žiadosťou o schválenie odvodu z dotačných neúčelových prostriedkov (časť mzdy 
a odvody) pre rok 2017 vo výške 5 %. Toto percento celkovo zodpovedá odvodu (katedry, dekanát, 
prevádzka) vo výške 61 790 eur.  Disponibilný zostatok vo fonde k 1. 1. 2017 je 38 857 eur.  
V diskusii k vyčlenenému percentu a vo vzťahu k vnútornému predpisu o fakultnom rozvojovom 
fonde sa zvýraznili viaceré hľadiská, predovšetkým: 
• diferencovanosť finančnej situácie katedier (katedry s plusovým hospodárením – katedry v mínuse 

s jeho možným vykrytím z tohtoročnej rozpočtovej dotácie – katedry v miernom mínuse – katedry 
s pretrvávajúcim finančným deficitom), 

• otázka dôsledkov odvodu do fondu pre katedry s mínusovým hospodárením, ktoré vedie 
k prehĺbeniu ich finančného deficitu, 

• identifikácia silných a slabých miest fakultného rozvojového fondu a jeho nastavenia. 
 



Uznesenie IV. č. 2017/14/4 
AS FF KU schvaľuje pre rok 2017 odvod do fakultného rozvojového fondu z časti mzdy a odvody vo 
výške 5 %. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 7 
   za:  6 hlasov  proti:  1 hlas   zdržal sa: 0  hlasov 
 
5. Medzikatedrové kompenzácie FF KU za rok 2016 
Problematiku medzikatedrových kompenzácií predstavil prodekan pre financie a rozvoj PhDr. Michal 
Marťák, PhD. Príslušné údaje sa v zmysle pravidiel medzikatedrových kompenzácií predkladajú AS 
FF KU na schválenie ako návrh úpravy rozpočtu pre rok 2016 v stanovených sumách.    
 
Uznesenie V. č. 2017/14/5 
Na základe sumarizácie finančných údajov vzťahujúcich sa k medzikatedrovým kompenzáciám AS FF 
KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu pre rok 2016. Príslušné finančné údaje sú premietnuté vo 
výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2016.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov   zdržal sa: 0  hlasov 
 
 
6. Rozdelenie rozpočtovej dotácie na FF KU pre rok 2017 
Vo vstupnom slove k predkladanému materiálu dekan FF KU Mgr. Marek Babic, PhD., predstavil 
rozdelenie rozpočtovej dotácie v duchu uplatňovanej kontinuity v metodike: vychádza sa z metodiky 
ministerstva školstva, ktorá sa na úrovni FF KU uplatňuje dlhoročne.  
Prodekan pre financie a rozvoj PhDr. Michal Marťák, PhD., predostrel otázku rozpočtu aj 
v medziročnom porovnaní (2016 – 2017) v univerzitných i fakultných reláciách: 
• dotácia na KU pre rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 

92,5 % výšky celkovej dotácie 
95,7 % výšky neúčelovej dotácie za 077 11 
85,4 % výšky neúčelovej dotácie za 077 12 

• dotácia na FF KU pre rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 
81,8 % výšky celkovej dotácie 
90,2 % výšky neúčelovej dotácie za 077 11 
67,0 % výšky neúčelovej dotácie za 077 12 

Následne predstavil metodiku delania konkretizačne s vysvetlením jednotlivých položiek. 
Viaceré otázky súvisiace s rozpočtom a finančným hospodárením fakulty boli zo strany senátu 
a prítomných hostí prezentované už v bodoch 2, 3, 4 programu 14. zasadnutia AS FF KU.   
Samostatná pozornosť sa v tejto časti venovala rozvojovému projektu č. 002KU-2-3/2016, ktorý bol zo 
strany prodekana pre financie a rozvoj predstavený ako rozvojový projekt, na ktorom FF KU 
participuje s ostatnými fakultami KU. Jedna z dvoch aktivít, na ktorej sa FF KU podieľa, je 
komunikácia a propagácia štúdia na stredných školách.  



Po ukončení predstavenia návrhu rozpočtovej dotácie a diskusii k materiálu AS FF KU pristúpil 
k hlasovaniu. 
 
Uznesenie VI. č. 2017/14/6 
AS FF KU schvaľuje návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie v roku 2017 predložený dekanom FF KU.  
 
Hlasovanie o znení uznesenia:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 8 
   za:  7 hlasov  proti:  0 hlasov   zdržal sa: 1  hlas 
 
7. Rôzne 
7.1 Informácia o 3. zasadnutí predsedníctva AS FF KU dňa 6. 6. 2017 
Predsedníctvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo žiadosťou člena študentskej časti AS FF KU Pavla 
Dérera, ktorý v súlade s § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách a čl. 3 zásad volieb do AS FF KU pred 
ukončením svojho bakalárskeho štúdia požiadal o pozastavenie členstva v AS FF KU. Členstvo bolo P. 
Dérerovi podľa uvedených legislatívnych dokumentov pozastavené a bude obnovené dňom zápisu na 
magisterský študijný program uskutočňovaný na FF KU. V čase pozastavenia členstva sa P. Dérer 
považuje za neprítomného na rokovaní AS FF KU (pozri aj zápisnicu z 3. zasadnutia AS FF KU). 
7.2 Otázka prípravy nového platového poriadku 
Dekan FF KU zatiaľ nemá konkrétne informácie, zo strany rektora je informovaný o tom, že k danej 
problematike dostane list. 
7.3 Mobilný operátor 
Keďže v danom období sa končí zmluva s mobilným operátorom, členovia senátu prejavili záujem o 
informáciu, ako sa situácia na KU bude riešiť: či sa bude pokračovať s tým istým operátorom a za 
akých podmienok (v očakávaní výhodnejších podmienok) alebo sa prejde k inému operátorovi (ak 
poskytuje výhodnejšie podmienky).     
7.4 Otázka evalvácie kvality poskytovanej výučby  
V nadväznosti na tohtosemestrálne študentské hodnotenie kvality poskytovanej výučby (dva typy 
dotazníkov s neidentickými otázkami a s odlišným počtom respondentov: skupinové anonymné 
hodnotenie verzus individuálne hodnotenie v AIS2) a v kontexte jeho odchylnosti od smernice dekana 
FF KU o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi z roku 2007 sa ukázala potreba roztvoriť 
otázku evalvácie, jej adekvátnej podoby a vnútornej legislatívy k tejto otázke.   
7.5. Post prodekanky pre vzdelávanie a výchovu  
Dekan  FF KU Mgr. Marek Babic, PhD., informoval členov senátu o tom, že PaedDr. Edita Príhodová, 
PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, sa zo zdravotných dôvodov vzdala funkcie 
prodekanky.  
 
 
V Ružomberku 27. júna 2017 

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

 
 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 



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


