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Zápisnica z 18. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 28. 06. 2018 

 
Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   Mgr. Samuel Štefan Mahút 
Bc. Pavol Dérer      (pozastavenie členstva podľa § 26 ods. 8 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.   zákona  o vysokých školách a čl. 3 zásad 
Mgr. Pavol Labuda, PhD.    volieb do AS FF KU) 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.     Daniel Čollák 
Bc. Petra Lövingerová     Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.     
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek     
 
 
Program rokovania: 

1. Informácia o činnosti predsedníctva AS FF KU od 17. zasadnutia AS FF KU 
2. Druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky a magisterský stupeň štúdia pre akademický 

rok 2018/2019 
3. Návrh dekana fakulty na zrušenie vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom 

fonde FF KU 
4. Návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU v súvislosti so zrušením fakultného rozvojového 

fondu FF KU 
5. Medzikatedrové kompenzácie za rok 2017 
6. Návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU v súvislosti so zvýšením tarifných miezd 

pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1. 9. 2017 
7. Výročná správa FF KU za rok 2017 
8. Správa o hospodárení FF KU za rok 2017 
9. Návrh dekana fakulty na rozdelenie finančnej dotácie pre rok 2018 
10. Rôzne 

 
V porovnaní s návrhom programu uvedeným v pozvánke na 18. zasadnutie AS FF KU došlo 
k spresneniu znenia bodu č. 6 (pôvodné znenie: ... tarifných miezd pedagogických pracovníkov od 1. 9. 
2017, upravené znenie: ... tarifných miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1. 9. 2017) 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



 
Hlasovanie o znení bodu č. 6: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 7 
Hlasovanie: 
   za:  7 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
Upravené znenie bodu č. 6 bolo schválené.  
 
Hlasovanie o programe rokovania:  
Počet prítomných členov na hlasovaní:  7 
   za:  7 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 
Program rokovania bol schválený.  
 
1. Informácia o činnosti predsedníctva AS FF KU od 17. zasadnutia AS FF KU 
Od 17. zasadnutia AS FF KU (27. 2. 2018) sa uskutočnili tri zasadnutia predsedníctva AS FF KU: 5. 
zasadnutie – 19. 3. 2018, 6. zasadnutie – 17. 5. 2018, 7. zasadnutie – 24. 5. 2018. Na základe 
predložených žiadostí dekana FF KU predmetom 5. a 6. zasadnutia bolo schvaľovanie úprav 
v materiáloch vzťahujúcich sa na prijímacie konanie pre bakalárske, magisterské a doktorandské 
študijné programy (aktualizácia bakalárskych a magisterských študijných programov, ktoré FF KU 
plánuje uskutočňovať, aktualizácia tém dizertačných prác a úprava plánovaného počtu prijatých 
uchádzačov v dennej forme doktorandského študijného programu teória a dejiny žurnalistiky). Na 7. 
zasadnutí sa predsedníctvo zaoberalo žiadosťou Mgr. Samuela Štefana Mahúta, ktorý v súvislosti 
s ukončením svojho magisterského štúdia štátnou skúškou požiadal o pozastavenie členstva v AS FF 
KU. Bližšie informácie: zápisnice z 5., 6., 7. zasadnutia predsedníctva AS FF KU.    
  
2. Druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky a magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 
2018/2019 
Návrhy na úpravy v predložených materiáloch: 
• Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy uskutočňované v akademickom roku 

2018/2019 
o vypustenie odseku o možnosti preregistrovať prihlášky uchádzačov neúspešných na 

prijímacích skúškach na iný študijný program podľa ponuky fakulty (daná možnosť je 
v druhom kole nerealizovateľná z časového hľadiska: malý časový odstup medzi 
prijímacími skúškami a termínom overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium) 

 Hlasovanie o návrhu: 
 Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
• Druhé kolo prijímacieho konania pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 

2018/2019 
o časť C: aktualizácia termínu na doručenie overených kópií dokladov o absolvovaní štúdia 

a certifikátu dokladujúceho úroveň ovládania slovenského jazyka – návrh termínu zo 
strany Mgr. Jely Kehoe, PhD., prodekanky pre vzdelávanie a výchovu: 24. august 2018  

 Hlasovanie o návrhu: 
 Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 



 
Hlasovanie o materiáli druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2018/2019: 
Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 
Hlasovanie o materiáli druhé kolo prijímacieho konania pre magisterské študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2018/2019: 
Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 
Uznesenie AS FF KU I. č. 2018/18/2: 
AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložené materiály vzťahujúce sa na druhé kolo prijímacieho 
konania pre bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2018/2019 v znení 
zapracovaného okruhu pripomienok zo strany AS FF KU.   
 
Hlasovanie o znení uznesenia: 
Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti: 0  hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
3. Návrh dekana fakulty na zrušenie vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde 
FF KU 
Návrh na zrušenie vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojom fonde, na zrušenie ktorého je 
potrebný súhlas AS FF KU (podľa bodu 4.6 tohto predpisu sa príslušný vnútorný predpis mení alebo 
zrušuje  na návrh dekana so súhlasom senátu), predstavil a odôvodnil doc. Marek Babic, PhD., dekan 
FF KU. Na jednej strane vyzdvihol prospešnosť cieľa, ktorý sa vznikom fakultného rozvojového fondu 
sledoval (podpora dlhodobej udržateľnosti strategických študijných programov fakulty a ich 
adekvátneho personálneho zabezpečenia), na druhej strane zdôraznil, že v súčasnej situácii fond 
(v zmysle nastavených kritérií jeho tvorenia) stanovený cieľ nie je schopný plniť. Ako potrebné sa 
preto ukazuje hľadať iné koncepčné riešenie. Jednou z ciest môže byť podľa dekana FF KU získavanie 
financií z externých zdrojov, fundraising.    
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2018/18/3: 
AS FF KU vyslovuje súhlas so zrušením vnútorného predpisu Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku z dňa 28. júna 2016 o fakultnom rozvojovom fonde.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov na hlasovaní:  8 
   za:  8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
4. Návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU v súvislosti so zrušením fakultného rozvojového fondu 
FF KU 
V nadväznosti na uznesenie AS FF KU, v ktorom AS FF KU vyslovil súhlas so zrušením vnútorného 
predpisu o fakultnom rozvojovom fonde (pozri bod č. 3), dekan FF KU doc. Marek Babic, PhD., 
deklaroval zrušenie príslušného vnútorného predpisu i zrušenie fakultného rozvojového fondu.  Na 



AS FF KU sa obrátil so žiadosťou o schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov fondu pre 
jednotlivé pracoviská FF KU, a to v štruktúre: 
a) finančný príspevok odvedený pracoviskami FF KU v roku 2017: vrátenie finančných zdrojov 
jednotlivým pracoviskám podľa pravidiel tvorby fondu v roku 2017, 
b) rozdelenie nevyčerpaných prostriedkov: 1500 eur každá katedra; 491,77 eur dekanát.  
  
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/18/4: 
AS FF KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU pre rok 2017 súvisiacej so zrušením 
fakultného rozvojového fondu.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov na hlasovaní: 7 
   za:  7 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
5. Medzikatedrové kompenzácie za rok 2017 
Materiál týkajúci sa medzikatedrových kompenzácií predstavili dekan FF KU doc. Marek Babic, PhD., 
a prodekan pre financie a rozvoj PhDr. Michal Marťák, PhD. Príslušné finančné údaje sa predkladajú 
AS FF KU na schválenie ako návrh úpravy rozpočtu pre rok 2017 a sú zakomponované v návrhu 
výročnej správy o hospodárení FF KU za rok 2017.    
 
Uznesenie IV. č. 2018/18/5 
Na základe sumarizácie finančných údajov vzťahujúcich sa na medzikatedrové kompenzácie AS FF 
KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu pre rok 2017. Príslušné finančné údaje sú premietnuté vo 
výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2017.  
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 8 
   za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
6. Návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU v súvislosti so zvýšením tarifných miezd 
pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1. 9. 2017 
Na základe dodatku k dotačnej zmluve (zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov o 6 % 
a nepedagogických zamestnancov o 2 % od 1. 9. 2017) bola FF KU pridelená suma 26 494 eur. 
Príslušné finančné prostriedky boli jednotlivým pracoviskám FF KU prerozdelené na základe údajov, 
ktoré tvorili podklad pre výpočet navýšenia (stav k 30. 6. 2017). 
 
Uznesenie V. č. 2018/18/6 
AS FF KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu pracovísk FF KU pre rok 2017 súvisiacej so zvýšením 
tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom v druhej polovici roku 2017. 
Príslušné finančné údaje sú premietnuté vo výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2017.  
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 8 
   za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 



7. Výročná správa FF KU za rok 2017 
Základné okruhy výročnej správy o činnosti FF KU za rok 2017 predstavil dekan fakulty doc. M. 
Babic, PhD. Diskusia k výročnej správe sa sústreďovala predovšetkým na informácie o poskytovanom 
vysokoškolskom vzdelávaní, išlo najmä o: 
• pokračovanie absolventov bakalárskych študijných programov FF KU v nadväzujúcich 

magisterských študijných programoch FF KU,  
• medzifakultné učiteľské študijné programy (FF + PF): otázka stavu akreditačných práv pri 

niektorých predmetových špecializáciách zabezpečovaných PF KU, 
• prijímacie konanie: počet vypísaných miest verzus počet prihlásených záujemcov (počet 

záujemcov na jedno miesto). 
 
Uznesenie VI. č. 2018/18/7 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 
2017.   
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 8 
   za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
8. Správa o hospodárení FF KU za rok 2017 
Leitmotív diskusie k dekanom fakulty predstavenej správe o hospodárení FF KU vychádzal z údajov 
o nevyváženom hospodárení väčšiny pracovísk fakulty. Dosiahnutie záporného hospodárskeho 
výsledku fakulty v roku 2017 tak nasmerovalo rozsiahlu diskusiu predovšetkým: 

• k učineným opatreniam a perspektíve ďalších opatrení s cieľom dosiahnuť vyvážené 
hospodárenie fakulty a jej pracovísk, 

• k pohľadu na publikačnú a vzdelávaciu činnosť so zreteľom na ich prínos pre rozpočtovú 
dotáciu, 

• k motivačným a demotivačným faktorom ovplyvňujúcim podávanie a zvyšovanie bonitných 
výkonov,  

• k aktuálnemu finančnému stavu fakulty,  
• k prognóze ekonomického fungovania fakulty a jej pracovísk v istom časovom horizonte.  

Po uzavretí diskusie AS FF KU pristúpil k schvaľovaniu predloženej výročnej správy o hospodárení: 
 
Uznesenie VII. č. 2018/18/8 
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku o hospodárení za 
rok 2017. 
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 7 
   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
9. Návrh dekana fakulty na rozdelenie finančnej dotácie pre rok 2018 
Dekan FF KU doc. Marek Babic, PhD., a prodekan pre financie a rozvoj PhDr. Michal Marťák, PhD., 
predstavili návrh na rozdelenie rozpočtovej dotácie vrátane metodiky, z ktorej predložený návrh 



vychádza (metodika čerpá z metodiky ministerstva školstva, ide o metodiku, ktorá sa na úrovni FF 
KU uplatňuje dlhoročne).  
Otázka rozpočtu bola prezentovaná aj v medziročnom porovnaní (2017 – 2018), a to v univerzitnom 
i fakultnom rámci: 

• dotácia na KU pre rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 
95,7 %  výšky celkovej dotácie 
98,2 %  výšky neúčelovej dotácie za 077 11 
98,0 %  výšky neúčelovej dotácie za 077 12 

• dotácia na FF KU pre rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 
98,7 %  výšky celkovej dotácie 
101,9 % výšky neúčelovej dotácie za 077 11 
99,3 %  výšky neúčelovej dotácie za 077 12 

Okrem návrhu rozpočtu a metodiky vychádzajúcej z metodiky ministerstva školstva vedenie FF KU 
predstavilo na porovnanie aj základný rámec alternatívneho modelu metodiky. Podľa neho by sa 
dotácia rozdelila primárne nie podľa výkonov jednotlivých pracovísk fakulty, ale podľa reálnych 
mzdových nákladov jednotlivých pracovísk (výkonové parametre by sa uplatnili až sekundárne). 
Kým doteraz aplikovaná metodika odráža reálny stav vo výkonnosti jednotlivých pracovísk 
a umožňuje vyvinúť aj istú mieru tlaku v snahe o zvýšenie napĺňania výkonových parametrov, 
alternatívny model prináša viacero otázok, a to najmä: prečo by sa mali zabezpečiť tarifné mzdy na 
katedrách nezávisle od pracovných výkonov a počtu zamestnaných a ako naložiť so zostatkami 
katedier. S ohľadom na uvedené pri prerozdeľovaní dotácie vedenie uprednostnilo pred 
alternatívnym modelom zaužívaný výkonnostný model. 
Intenzívna diskusia reflektovala najmä nasledujúce tematické okruhy:  

• výhody – nevýhody predstavených metodík a potreba diskutovať o možných modeloch, o ich 
silných a slabých stránkach, 

• prípadná zmena vnútorného rozdelenia neznamená zmenu prítoku financií, 
• výkonový parameter ako základný faktor prideľovania dotácie pre vysoké školy,  
• dotácia ako odraz výkonov nie za súčasnosť, ale za roky 2015, 2016, 
• kvantitatívna odlišnosť personálneho obsadenia jednotlivých katedier a jej vzťah k výkonom 

i k zabezpečovaniu potrebných finančných nákladov,   
• otázka odlišnosti/identickosti podmienok pre fungovanie, udržanie či neudržanie katedier 

a študijných programov (v porovnávacej línii minulosť – súčasnosť), 
• perspektíva fungovania v existujúcej štruktúre pracovísk. 

Po ukončení diskusie AS FF KU pristúpil k hlasovaniu o predloženom návrhu. 
 
Hlasovania o materiáli: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 7 
   za: 6 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
 
Uznesenie VIII. č. 2018/18/9 
AS FF KU schválil návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie pre rok 2018 predložený dekanom FF KU.  
 
Hlasovanie o znení uznesenia: 
Počet prítomných členov na hlasovaní: 7 
   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 



10. Rôzne 
Základný prehľad informácií prezentovaných v rámci bodu rôzne: 

• Dekan FF KU poďakoval členom senátu za vykonanú prácu. 
• Ministerstvo školstva nezaregistrovalo novelizovaný štatút KU, zasadnutie komisie pre 

novelizáciu štatútu KU sa uskutoční v druhej polovici augusta.  
• NR SR 19. júna 2018 schválila zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania  

a novelu zákona o vysokých školách.  
• Ďalšie zasadnutie AS FF KU sa uskutoční v septembri (predpokladaný program: výročná 

správa AS FF KU za rok 2017, schvaľovanie materiálu týkajúceho sa prijímacieho konania pre 
študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2019/2020, pravdepodobne aj 
organizácia doplňujúcich volieb do AS KU za FF KU).  

 
 
 
V Ružomberku 28. jún 2018    Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m.p. 

predseda AS FF KU 
 
 
 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
Daniel Čollák 
Bc. Pavol Dérer 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.  
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
Bc. Petra Lövingerová 
Mgr. Samuel Štefan Mahút 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


