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Zápisnica z 13. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 2. 5. 2017 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   Pavol Dérer 
František Bartek     Lukáš Kekelák   
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.     prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.    
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Bc. Samuel Štefan Mahút  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
 
Program rokovania: 
1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie novelizovaného Organizačného poriadku Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
2. Rôzne 
 
Hlasovanie o  programe rokovania:  
    za: 8 hlasov  proti: 0  hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  
 
1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie novelizovaného Organizačného poriadku Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Potrebu novelizácie Organizačného poriadku FF KU predstavil dekan FF KU Marek Babic, PhD., a to 
najmä v intenciách reflexie reálneho stavu, potrieb a finančných možností (prispôsobenie štruktúry 
zmeneným podmienkam v snahe o efektívnosť využívania finančných zdrojov, úsilie o účinnú 
reštrukturalizáciu pracovných miest podľa potrieb fakulty). 
Diskusia k dokumentu sa orientovala najmä na otázky: 

• nového modelu fungovania spoločného sekretariátu a fungovania recepcie, 
• zabezpečenia funkčného prerozdelenia pracovných miest z vlastných zdrojov, 
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• výhod plynúcich z novelizácie štruktúry na základe porovnania starej a novej štruktúry, 
• platnosti a nadobudnutia účinnosti dokumentu, 
• ujasnenia chápania rozdielu medzi funkčnými a pracovnými miestami uvedenými v prílohe č. 

2 dokumentu, 
• chápania štruktúr funkčných a pracovných miest ako príloh Organizačného poriadku FF KU,  
• zabezpečenia priebehu štátnych skúšok (problematika zapisovateľov v súvislosti so zmenami 

na sekretariátoch).   
Na základe predloženia niekoľkých pozmeňujúcich návrhov k textovej časti dokumentu Organizačný 
poriadok FF KU dekanom FF KU hlasoval AS FF KU o takto predloženom pozmenenom návrhu. 
Vzhľadom na vytvorenú štruktúru dokumentu [vlastný text dokumentu Organizačný poriadok FF KU 
a okruh príloh k dokumentu (príloha č. 1: štruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov 
a vedeckých pracovníkov FF KU; príloha č. 2: štruktúra funkčných a pracovných miest zamestnancov 
dekanátu a prevádzky FF KU; príloha č. 3: štruktúra funkčných a pracovných miest technických 
zamestnancov pracovísk FF KU)] AS FF KU hlasoval osobitne o vlastnom texte Organizačný poriadok 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a o jeho prílohách. 
 
1.1 Hlasovanie o Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
  za:  7 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
 
Uznesenie AS FF KU I. č. 2017/13/1.1: 
AS FF KU schvaľuje Organizačný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
 
1.2 Hlasovanie o prílohách Organizačného poriadku Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v 
Ružomberku 
Hlasovanie o prílohe č. 2: štruktúra funkčných a pracovných miest zamestnancov dekanátu 
a prevádzky FF KU 
   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2017/13/1.2a: 
AS FF KU schvaľuje štruktúru funkčných a pracovných miest zamestnancov dekanátu a prevádzky FF 
KU ako prílohu č. 2 Organizačného poriadku Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Hlasovanie o prílohe č. 3: štruktúra funkčných a pracovných miest technických zamestnancov 
pracovísk FF KU 
   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
 
Uznesenie AS FF KU III. č. 2017/13/1.2b:  
AS FF KU schvaľuje štruktúru funkčných a pracovných miest technických zamestnancov pracovísk FF 
KU ako prílohu č. 3 Organizačného poriadku Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
Štruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov bola schválená AS FF 
KU dňa 25. 2. 2014. Na základe novelizácie Organizačného poriadku FF KU a vytvorenia súboru 
príloh k materiálu sa AS FF KU zaoberal otázkou chápania schválenej štruktúry funkčných miest 
vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov ako prílohy č. 1 Organizačného poriadku FF KU 
a prijal nasledujúce uznesenie:   



 
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2017/13/1.2c:  
AS FF KU považuje materiál s názvom štruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
pracovníkov FF KU (materiál schválený AS FF KU dňa 25. 2. 2014) za prílohu č. 1 Organizačného poriadku 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku schváleného dňa 2. 5. 2017. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
   za: 8 hlasov   proti:  0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 
 
2. Rôzne 
2.1 Informácie zo zasadnutia Rady vysokých škôl (25. 4. 2017) 
Informácie z rokovania RVŠ členom AS FF KU sprostredkoval doc. Jaroslav Nemeš, člen RVŠ za FF 
KU. RVŠ prerokovala a prijala uznesenia k trom dokumentom: 
a) k národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko (odmietnutie 
materiálu ako nesprávneho vo svojich hlavných východiskách, identifikácia 7 zásadných dôvodov), 
b) k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,  
c) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  
Doc. Jaroslav Nemeš problematiku pripomienkovaných materiálov a uznesení k nim bližšie 
vysvetľujúco predstavil. Prijaté uznesenia RVŠ sú k dispozícii verejnosti na webovej stránke RVŠ 
v časti materiály. 
2.2 Otázka zastupovania prodekanky pre vzdelávanie a výchovu v čase jej práceneschopnosti 
Dekan FF KU informoval členov senátu, že v čase neprítomnosti prodekanky pre vzdelávanie 
a výchovu Edity Príhodovej, PhD., ju budú zastupovať prodekani doc. Eugen Zeleňák a Michal 
Marťák, PhD. 
2.3 Otázka nemožnosti vloženia posudkov záverečných prác a zapísania známky za záverečnú 
prácu v AIS2 
AIS2 aktuálne neumožňuje školiteľom a oponentom záverečných prác vložiť posudky prác a zapísať 
navrhovanú známku. Ide o problém technického charakteru, ktorý na našej úrovni nie je možné 
odstrániť: problém musí vyriešiť poskytovateľ systému. Keďže termín odstránenia problému zo strany 
poskytovateľa systému nie je známy a termín štátnych skúšok sa blíži, ako nevyhnutné sa javí vyriešiť 
otázku distribúcie posudkov študentom. Vedenie FF KU deklarovalo, že distribúciu posudkov 
zabezpečí.   
2.4 Otázka propagácie FF KU  
V rámci tohto tematického okruhu sa spomenula napr. intenzívnejšia propagácia na Facebooku, 
vytvorenie prospektu a webovej stránky v angličtine, možnosť prezentácie našej fakulty na Morave 
i širší kontakt s ďalšími stredoškolskými inštitúciami. Kontakty so strednými školami zabezpečuje 
Michal Bodorík, PhD.   
2.5 Predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia AS FF KU 
Termín najbližšieho zasadnutia nie je možné stanoviť s určitosťou (v májovom termíne sa zasadnutie 
pravdepodobne neuskutoční). Predbežne sa v programe počíta s bodmi zameranými na druhé kolo 
prijímacieho konania a rozpočet fakulty.  
 
 

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



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


