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Zápisnica z 24. zasadnutia AS FF KU
Ružomberok 17. 09. 2019
Prítomní členovia AS FF KU:

Ospravedlnení členovia AS FF KU:

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

Program rokovania:
1.

Prerokovanie dokumentov Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované
v akademickom roku 2020/2021 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2021/2022

2.

Návrh na doplnenie Vedeckej rady FF KU

3.

Organizácia volieb do AS FF KU a AS KU

4.

Rôzne

Hlasovanie o programe rokovania:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 8
za: 8 hlasov
Program rokovania bol schválený.

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

1. Prerokovanie dokumentov Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované
v akademickom roku 2020/2021 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2021/2022
a) Návrhy pripomienok členov AS FF KU k materiálu Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2020/2021
Návrh úprav sa vzťahoval na časť C dokumentu všeobecné informácie o štúdiu, a to konkrétne na:
•

štylistické a formálne záležitosti;

•

spresnenie informácie týkajúcej sa zasielania overenej kópie maturitného vysvedčenia
(diferenciácia termínov na zasielanie pre uchádzačov, ktorí maturovali v predchádzajúcom
roku a ktorí maturujú v roku 2020).
Návrh úprav si predkladateľ návrh osvojil a na zasadnutí AS FF KU boli zapracované do
textu dokumentu.

b) Návrhy pripomienok členov AS FF KU k materiálu Základné pravidlá prijímacieho konania na
študijné programy
Návrh úprav sa vzťahoval na:
•

prvý a tretí bod materiálu (potreba aktualizovať odvolávky na Študijný poriadok KU);

•

problematiku prijímacích skúšok a motivačných pohovorov (potreba zosúladiť príslušné
odseky, v ktorých sa spomínajú prijímacie a motivačné pohovory)

Potrebu príslušných úprav si predkladateľ návrhu osvojil.
Osobitná diskusia bola v rámci časti všeobecné pravidlá prijímacieho konania vzťahujúceho sa na
bakalárske a magisterské študijné programy venovaná bodu č. 5 (otázka možnosti študovať na fakulte
jeden – viacero študijných programov v tom istom stupni). Berúc do úvahy potrebu vyriešiť
praktické záležitosti súvisiace s danou záležitosťou, daný bod materiálu ostáva v nezmenenej
podobe.
Uznesenie AS FF KU I. č. 2019/24/1
AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál Prijímacie konanie pre bakalárske študijné
programy uskutočňované v akademickom roku 2020/2021 a Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné
programy uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 v znení zapracovaného okruhu pripomienok zo
strany AS FF KU.
Hlasovanie:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 8
za: 6 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 2 hlasy

2. Návrh na doplnenie Vedeckej rady FF KU
Potrebu doplniť Vedeckú radu FF KU odôvodnili dekan fakulty, doc. Mgr. Marek Babic, PhD.,
a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. Požiadavka vyplýva zo
zmeny pracovnoprávnych vzťahov dvoch pôvodne plnoúväzkových členov fakulty, ktorí v súčasnosti
už nie sú členmi akademickej obce fakulty. Ich preradenie medzi členov vedeckej rady, ktorí nie sú
súčasťou akademickej obce fakulty, viedlo k potrebe doplnenia vedeckej rady spomedzi členov
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
Návrh dekana na doplnenie VR FF KU: doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., história

AS FF KU o personálnej otázke podľa § 27 ods. 1 písm. d) v súlade s § 27 ods. 2 zákona o vysokých
školách hlasoval tajne.
Za skrutátorov pre potreby tajného hlasovania boli navrhnutí:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Bc. Daniel Čollák
Hlasovanie o skrutátoroch po ich súhlasnom stanovisku s návrhom:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 8
za: 6 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 2 hlasy

Hlasovanie o návrhu dekana FF KU na doplnenie VR FF KU
Počet členov prítomných na hlasovaní: 8
Počet platných hlasov: 8
Hlasovanie:
za: 8 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie II. č. 2019/24/2
doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., bol Akademickým senátom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku schválený za člena Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Výsledok hlasovania za znenie uznesenia:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 8
za: 7 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 1 hlas

3. Organizácia volieb do AS FF KU a AS KU
V nadväznosti na 23. zasadnutie AS FF KU (bod 6.1) a 23. zasadnutie AS KU (bod 7 – uznesenie
č. 212/2019) sa AS FF KU venoval otázkam súvisiacich s vyhlásením volieb do AS FF KU (časť 3.1)
a organizáciou a zabezpečením volieb do AS KU (časť 3.2).
3.1 Vyhlásenie volieb do AS FF KU
V súvislosti s blížiacim sa koncom funkčného obdobia AS FF KU sa v súlade s čl. 1 zásad volieb do
Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku AS FF KU venoval otázkam
vyhlásenia volieb do AS FF KU.
Uznesenie III. č. 2019/24/3.1
AS FF KU vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FF KU. Voľby sa uskutočnia
6. 11. 2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. AS FF KU zvolil volebnú komisiu v zložení:
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD., Mgr. Petra Polievková, PhD. (zamestnanecká časť akademickej
obce), Mgr. Michaela Melová, Mgr. Nikola Marhefková, Mgr. Samuel Štefan Mahút (študentská časť
akademickej obce).
Hlasovanie:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 9
za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Stanovenie spôsobu navrhovania kandidátov a lehoty na odovzdávanie návrhových lístkov je podľa
č. 1 ods. 8 zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
v kompetencii volebnej komisie.
3.2 Organizácia volieb do AS KU za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FF KU
Uznesenie IV. č. 2019/24/3.2
Na základe uznesenia AS KU č. 212/2019 zo dňa 18. 6. 2019 o vyhlásení volieb do AS KU za
zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FF KU a podľa čl. 1 ods. 3 písm. a) zásad volieb do
Akademického senátu Katolíckej univerzity AS FF KU zvolil volebnú fakultnú komisiu v zložení: PaedDr.
Katarína Vilčeková, PhD., Mgr. Petra Polievková, PhD. (zamestnanecká časť akademickej obce), Mgr.
Michaela Melová, Mgr. Nikola Marhefková, Mgr. Samuel Štefan Mahút (študentská časť akademickej
obce).
Hlasovanie:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 9
za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Hlasovanie o materiáli spôsob navrhovania kandidáta na člena AS KU za zamestnaneckú
a študentskú časť akademickej obce FF KU
Hlasovanie:
Počet členov prítomných na hlasovaní: 9
za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

AS FF KU v súlade s čl. 1 ods. 3 písm. d) zásad volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity schválil
spôsob navrhovania kandidáta na člena AS KU za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce
FF KU (príslušný materiál je prílohou zápisnice).
4. Rôzne
4.1 Pozastavenie a obnovenie členstva v AS FF KU Bc. Danielovi Čollákovi
Na základe predloženej žiadosti bolo 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 Bc. Danielovi
Čollákovi pozastavené členstvo v AS FF KU, a to od 28. augusta 2019 do 5. septembra 2019. Členstvo
v AS FF KU sa Bc. D. Čollákovi obnovilo 6. septembra 2019 zápisom na magisterský študijný program.
4.2 Informácie o počte zapísaných prvákov na bakalárske a magisterské študijné programy
Bakalárske študijné program: 121; magisterské študijné programy: 51
4.3 Informácie o rokovaní Legislatívnej komisie AS KU
Legislatívna komisia sa venovala predloženým fakultným štatútom. V prípade štatútu FF KU je
otázna iba záležitosť viažuca sa na vymedzenie počtu funkčných období dekana a prodekanov
(v súlade s pôvodnou verziou zákona o vysokých školách platnou pri schvaľovaní štatútu v AS FF
KU), čo súvisí s aktuálnou novelou zákona o vysokých školách.
4.4 Informácia o schvaľovaní návrhu rozpočtu KU na rok 2019
Predloženým návrhom sa bude zaoberať AS KU na svojom zasadnutí 24. 9. 2019.

V Ružomberku 17. septembra 2019

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

Na vedomie:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Bc. Daniel Čollák
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
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

