Strana 1/6

Správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI
AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
ZA ROK 2018
1.

Zloženie Akademického senátu FF KU v roku 2018

1.1 Členovia Akademického senátu FF KU
Členovia zamestnaneckej časti AS FF KU:

Členovia študentskej časti AS FF KU:

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Bc. Pavol Dérer
Bc. Samuel Štefan Mahút (do 24.5.2018)
Mgr. Samuel Štefan Mahút (od 3.9.2018)
Bc. Petra Lövingerová
Daniel Čollák

1.2 Funkcionári Akademického senátu FF KU
Tajomník AS FF KU:
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
Podpredseda za zamestnaneckú časť AS FF KU: doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Podpredseda za študentskú časť AS FF KU:
Bc. Samuel Štefan Mahút (do 24.5.2018)
Mgr. Samuel Štefan Mahút (od 3.9.2018)
Predseda AS FF KU:
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.

2.

Činnosť AS FF KU v roku 2018
V roku 2018 sa uskutočnilo päť zasadnutí (zasadnutia č. 16, 17, 18, 19 a 20) Akademického
senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej aj AS FF KU, resp.,
v patričných deklináciách, senát).
Tabuľka naznačuje aj počet hlasovaní, počet prijatých uznesení a počet prítomných
a neprítomných členov na jednotlivých zasadnutiach.
Zasadnutie AS FF KU č.

16

17

18

Dátum konania

9.1.2018

27.2.2018

28.6.2018

18.9.2018

18.12.2018

Počet hlasovaní

13

9

15

9

6

Počet uznesení

5

3

8

4

5

Počet prítomných členov AS FF KU

11

10

8

10

9

Počet neprítomných členov AS FF KU

0

1

3

1

2

100%

90,9%

72,7%

90,9%

81.8%

Účasť na zasadnutí [%]

19

20
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16. zasadnutie AS FF KU (9. január 2018)
Na 16. zasadnutí AS FF KU, prvom v roku 2018, senát privítal nových členov, ktorí sa stali
členmi senátu prostredníctvom doplňujúcich volieb uskutočnených 7. novembra 2017,
Bc. Petru Lövingerovú a Daniela Čolláka. Senát schválil za členku Disciplinárnej komisie FF KU
Mgr. Jelu Kehoe, PhD., prodekanku pre vzdelávanie. Okrem toho senát schválil aj podmienky
prijímania na magisterský stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019, návrh školného
a poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2018/2019, návrh dekana na úhradu
nákladov spojených s vydávaním časopisu Kultúrne dejiny z Fondu na podporu vedy FF KU.
Senát neschválil úpravu rozdelenia rozpočtu pre rok 2017, súvisiacu s možným použitím
prostriedkov z fakultného rozvojového fondu. Senát sa v poslednom bode venoval aj agende
súvisiacej so štúdiom.
17. zasadnutie AS FF KU (27. február 2018)
17. zasadnutie senátu sa najprv zaoberalo voľbou nového člena Disciplinárnej komisie
FF KU, keďže členstvo v komisii sa skončilo Františkovi Bartekovi. Na návrh dekana senát
schválil za členku komisie Mgr. Teréziu Strmeňovú. Senát prerokoval a schválil dekanom
predložený dokument súvisiaci s prijímacím konaním na doktorandské štúdium pre
akademický rok 2018/2019. V ďalšom bode sa senát zaoberal dekanom navrhnutou zmenou
organizačnej štruktúry na študijnom oddelení fakulty (zníženie počtu pracovníčok z troch na
dve), na prevádzkovom oddelení (zníženie zo štyroch pracovných miest na dve) a na
sekretariáte katedier (jeho zrušením). Senát sa v poslednom bode „Rôzne“ venoval bežnej
agende súvisiacej so štúdiom, ale aj otázke prípravy zrušenia študijných programov
politológia a učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii.
18. zasadnutie AS FF KU (28. jún 2018)
Na tomto zasadnutí sa senát najprv oboznámil s činnosťou predsedníctva od 17. zasadnutia
AS FF KU, prerokoval a s úpravami schválil dokumenty týkajúce sa druhého kola
prijímacieho konania na bakalársky a magisterský stupeň štúdia pre akademický rok
2018/2019, vyslovil súhlas so zrušením vnútorného predpisu fakulty o fakultnom
rozvojovom fonde. Senát schválil návrh na úpravu rozdelenia rozpočtu fakulty pre rok 2017
súvisiaci so zrušením fakultného rozvojového fondu, prerokoval a schválil návrh úpravy
rozpočtu pre rok 2017 súvisiaci s uplatnením medzikatedrových kompenzácií, prerokoval
a schválil návrh úpravy rozdelenia rozpočtu fakulty pre rok 2017 súvisiaci so zvýšením
tarifných miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017. V ďalších
bodoch senát prerokoval a schválil výročnú správu fakulty za rok 2017, správu
o hospodárení fakulty za rok 2017, návrh dekana na rozdelenie finančnej dotácie pre rok
2018. Senát sa v poslednom bode venoval aj agende súvisiacej so štúdiom.
19. zasadnutie AS FF KU (18. september 2018)
Na 19. zasadnutí AS FF KU boli prerokované a schválené materiály súvisiace s prijímacím
konaním na bakalárske študijné programy pre akademický rok 2019/2020, za zástupkyňu
fakulty v RVŠ zvolil doc. PhDr. Vieru Kováčovú, PhD. V poslednom bode sa senát venoval aj
bežnej agende súvisiacej so štúdiom.
20. zasadnutie AS FF KU (18. december 2018)
Na poslednom zasadnutí v roku 2018 sa senát najprv venoval korešpondenčnému
hlasovaniu, ktoré uskutočnil v októbri 2018, zasadnutiu predsedníctva senátu v tom istom
mesiaci. O výsledkoch doplňujúcich volieb do AS KU a volieb do ŠRVŠ informoval predseda
volebnej komisie Bc. Pavol Dérer. V nasledujúcom bode programu senát prerokoval
a schválil dokument Dlhodobý zámer FF KU v Ružomberku na roky 2018 – 2023. V ďalších
dvoch bodoch senát prerokoval a schválil dokumenty týkajúce sa prijímacích konaní na
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magisterské a doktorandské štúdium pre rok 2019/2020. V poslednom bode programu sa
senát venoval agende súvisiacej so štúdiom a životom fakulty a univerzity (nevyhnutnosť
úpravy internej legislatívy v súvislosti so zmenou štatútu univerzity, informácie zo správy
doc. Kováčovej z RVŠ, aktuálna finančná situácia KU a problémy s tvorbou rozdelenia
rozpočtu pre rok 2019, stav publikačnej a vzdelávacej činnosti na fakulte a pod.).

3.

Najvýznamnejšie uznesenia AS FF KU v Ružomberku v roku 2018
16. zasadnutie AS FF KU (9. január 2018)
Uznesenie I. č. 2018/16/3
AS FF KU schválil Mgr. Jelu Kehoe, PhD., za členku Disciplinárnej komisie FF KU.
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/16/5
AS FF KU schvaľuje návrh výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU
v akademickom roku 2018/2019.
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2018/16/6
AS FF KU schvaľuje návrh dekana na úhradu nákladov na vydanie časopisu Kultúrne dejiny
vo výške 2526,11 eur z nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov Fondu na podporu vedy
FF KU.
Uznesenie AS FF KU V. č. 2018/16/7
AS FF KU podľa čl. 3.7 a 4.2 vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde
neschválil návrh na úpravu rozpočtu pre Katedru anglického jazyka a literatúry, Katedru
histórie, Katedru politológie, Katedru religionistiky a náboženskej výchovy a Katedru
slovenského jazyka a literatúry FF KU.

17. zasadnutie AS FF KU (27. február 2018)
Uznesenie I. č. 2018/17/1
AS FF KU schválil Mgr. Teréziu Strmeňovú za členku Disciplinárnej komisie FF KU.
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/17/3:
AS FF KU schvaľuje novelizáciu textovej časti Organizačného poriadku FF KU a štruktúry
funkčných a pracovných miest zamestnancov dekanátu a prevádzky FF KU (príloha č. 2
Organizačného poriadku FF KU).

18. zasadnutie AS FF KU (28. jún 2018)
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.
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.
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.
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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.
Uznesenie VI. č. 2018/18/7
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku za rok 2017.
Uznesenie VII. č. 2018/18/8
AS FF KU schvaľuje Výročnú správu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
o hospodárení za rok 2017.
Uznesenie VIII. č. 2018/18/9
AS FF KU schválil návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie pre rok 2018 predložený dekanom FF
KU.

19. zasadnutie AS FF KU (18. september 2018)
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/19/3:
AS FF KU za zástupcu FF KU v Rade vysokých škôl zvolil doc. PhDr. Vieru Kováčovú, PhD.
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2018/19/4:
AS FF KU považuje akademickú samosprávu za základný pilier demokratického modelu
riadenia slovenských univerzít pre 21. storočie.

20. zasadnutie AS FF KU (18. december 2018)
Uznesenie AS FF KU II. č. 2018/20/4:
AS FF KU schvaľuje predložený Dlhodobý zámer Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku na roky 2018 – 2023 v znení úprav, ktoré do dokumentu vnieslo vedenie FF KU.
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/20/5:
AS FF KU schvaľuje dokument Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 v znení úprav, ktoré do dokumentu vnieslo
vedenie FF KU.
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2018/20/6:
AS FF KU schvaľuje dokument Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok
2019/2020 v znení úprav, ktoré do dokumentu vnieslo vedenie FF KU.
Uznesenie AS FF KU V. č. 2018/20/7:
AS FF KU schvaľuje správu o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku za rok 2017.

4.

Zasadnutia a uznesenia predsedníctva AS FF KU v Ružomberku v roku 2018
5. zasadnutie predsedníctva AS FF KU (19. marec 2018)
Piate zasadnutie predsedníctva AS FF KU sa zaoberalo žiadosťou dekana o schválenie úprav
v materiáloch týkajúcich sa prijímacieho konania pre bakalárske, magisterské
a doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2018/2019.
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Uznesenie P-AS FF KU I. č. 2018/5P/1:
Predsedníctvo AS FF KU schvaľuje navrhnuté úpravy v materiáloch vzťahujúcich sa na
prijímacie konanie pre bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2018/2019.
Predsedníctvo AS FF KU zároveň žiada, aby záverečná formulácia v materiáloch Upravené
v predsedníctve AS FF KU dňa... bola nahradená znením Zmeny schválené v predsedníctve AS FF
KU 19. 3. 2018.

6. zasadnutie predsedníctva AS FF KU (17. máj 2018)
Šieste zasadnutie predsedníctva AS FF KU sa zaoberalo žiadosťou dekana o schválenie
úpravy v materiáli prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019.
Uznesenie P-AS FF KU I. č. 2018/6P/1:
Predsedníctvo AS FF KU v materiáli prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický
rok 2018/2019 schvaľuje úpravu plánovaného počtu prijatých uchádzačov v študijnom
programe teória a dejiny žurnalistiky.

7. zasadnutie predsedníctva AS FF KU (24. máj 2018)
Siedme zasadnutie predsedníctva AS FF KU sa zaoberalo žiadosťou Bc. Samuela Štefana
Mahúta o pozastavenie členstva v AS FF KU.
Uznesenie P-AS FF KU I č. 2018/7P/1
Na základe žiadosti Bc. Samuela Štefana Mahúta o pozastavenie členstva v Akademickom
senáte Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podľa § 26 ods. 8 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 3 ods. 1 – 2
zásad volieb do AS FF KU predsedníctvo AS FF KU vyslovuje súhlas s pozastavením jeho
členstva v AS FF KU. Členstvo sa S. Š. Mahútovi pozastavuje odo dňa nasledujúceho po dni
riadneho skončenia jeho štúdia v magisterskom študijnom programe uskutočňovanom na FF
KU. Členstvo sa v súlade s § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách a čl. 3 ods. 3 zásad volieb do
AS FF KU obnoví dňom, keď sa S. Š. Mahút opäť stane členom študentskej časti akademickej
obce FF KU (dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný na FF KU), ak dovtedy jeho
členstvo nezanikne z iných dôvodov.

8. zasadnutie predsedníctva AS FF KU (19. október 2018)
Ôsme zasadnutie predsedníctva AS FF KU sa zaoberalo úpravou personálneho zloženia
volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS KU za zamestnaneckú a študentskú časť
akademickej obce FF KU a pre voľby do ŠRVŠ a súviselo s listom, ktorý senát obdržal od
Mgr. Jána Hrkúta, PhD., ktorým sa vzdal členstva v oboch komisiách.
Uznesenie P-AS FF KU I č. 2018/8P/1
Predsedníctvo AS FF KU akceptuje rezignáciu Mgr. Jána Hrkúta, PhD., na členstvo vo
volebných komisiách pre doplňujúce voľby do AS KU za zamestnaneckú a študentskú časť
akademickej obce FF KU a pre voľby do ŠRVŠ. Volebné komisie pokračujú v práci
v personálnom zložení: Mgr. Peter Kravčák, PhD., Mgr. Jana Juhásová, PhD., Bc. Pavol Dérer,
Lucia Podstrelená.

5.

Korešpondenčné hlasovania AS FF KU v Ružomberku v roku 2018
Korešpondenčné hlasovanie (27. - 30. apríl 2018)
Účelom korešpondenčného hlasovania AS FF KU v dňoch 27. – 30. apríla 2018 bolo
vyjadrenie postoja senátu k návrhu dekana fakulty na predĺženie termínu podávania
prihlášok na štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni v akademickom roku
2018/2019.
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Na hlasovaní sa zúčastnilo jedenásť členov senátu, z ktorých ôsmi vyjadrili súhlas
s návrhom, jeden vyjadril nesúhlas s návrhom a dvaja sa zdržali hlasovania.
O hlasovaní a jeho výsledkoch bola vyhotovená a distribuovaná zápisnica.
Korešpondenčné hlasovanie (16. – 17. október 2018)
Druhé korešpondenčné hlasovanie v roku 2018 sa týkalo administratívy súvisiacej
s doplňujúcimi voľbami do AS KU a s voľbami do ŠRVŠ.
Na hlasovaní sa zúčastnilo osem členov senátu, z ktorých ôsmi vyjadrili súhlas s uznesením.
O hlasovaní a jeho výsledkoch bola vyhotovená a distribuovaná zápisnica.

Táto výročná správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku sa vydáva v zmysle § 27, ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách
131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Plné znenia uznesení AS FF KU možno nájsť v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí
AS FF KU a P-AS FF KU, zverejnených na web stránke FF KU v časti Dokumenty
Akademického senátu.
Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku túto správu
prerokoval a schválil na svojom 21. zasadnutí dňa 14. januára 2019.

V Ružomberku 14. januára 2019
Mgr. Ing.

Juraj Považan, PhD.

predseda AS FF KU

❧

