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Zápisnica zo 4. zasadnutia AS FF KU

Prítomní členovia AS FF KU:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Michal Garaj
Jakub Harzek

Ružomberok 4. 2. 2020

Ospravedlnení členovia AS FF KU:

Štvrté zasadnutie AS FF KU otvoril predseda AS FF KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Po
úvodnej modlitbe prof. Dr. phil. fac. theol. Petra Voleka predseda AS FF KU skonštatoval, že
senát je uznášaniaschopný a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania:
1. schválenie návrhu podmienok prijímacieho konania pre magisterské študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2020/2021,
2. schválenie návrhu výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v
akademickom roku 2020/2021,
3. schválenie Organizačného poriadku FF KU spolu s jeho prílohami,
4. schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov FF KU,
5. rôzne.
Nakoľko nikto z prítomných nemal návrh na zmenu, dal predseda AS FF KU hlasovať
o pôvodnom programe 4. zasadnutia AS FF KU.
Výsledok hlasovania:
Prítomní: 7
za: 7 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Navrhnutý program 4. zasadnutia AS FF KU bol schválený.
(krátko po začatí rokovania prišla na zasadnutie AS FF KU PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.,
čím sa počet prítomných členov AS FF KU zvýšil na 8)
Predseda AS FF KU predostrel prítomným návrh týkajúci sa zmeny označovania prijatých
uznesení. Počnúc prvým zasadnutím AS FF KU v roku 2020 sa uznesenia budú označovať:
číslo uznesenia/rok. Členovia AS FF KU s návrhom súhlasili.
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1. Schválenie návrhu podmienok prijímacieho konania pre magisterské študijné programy
uskutočňované v akademickom roku 2020/2021
Predseda AS FF KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD., pripomenul, že podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu
KU má AS FF KU právo schvaľovať podmienky prijatia na štúdium študijného programu
uskutočneného na fakulte a podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov AS FF KU
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)]. Oslovil predkladateľa – dekana FF KU
doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., aby predstavil návrh podmienok prijímacieho konania. Dekan
FF KU zhrnul závery uskutočnených rokovaní a diskusií o počtoch prijatých študentov, o
termínoch a podmienkach prijímacieho konania, reflektujúc pri tom v návrhu reálne
očakávania FF KU. Predseda AS FF KU otvoril diskusiu, poďakoval za komentár
a rekapituláciu.
Uznesenie 1/2020:
AS FF KU podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu KU schvaľuje návrh podmienok prijímacieho konania
pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2020/2021 tak, ako
ho predložil dekan FF KU.
Výsledok hlasovania:
Prítomní: 8
za: 8 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté.
2. Schválenie návrhu výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v
akademickom roku 2020/2021
Mgr. Miroslav Huťka, PhD., predseda AS FF KU, oboznámil prítomných s rozhodnutím
predsedníctva AS FF KU, ktoré na základe čl. 20 ods. 3. písm. d) Štatútu FF KU schválilo návrh
dekana na výšku školného a výšku poplatkov súvisiacich so štúdiom na fakulte. K tomuto
bodu AS FF KU neprijal žiadne uznesenie v súlade s čl. II ods. 7 Rokovacieho poriadku AS FF
KU.
3. Schválenie Organizačného poriadku FF KU spolu s jeho prílohami
AS FF KU podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje vnútorné predpisy
fakulty (teda aj Organizačný poriadok fakulty). Ďalej podľa § 34 ods. 1 uvedeného zákona
tento vnútorný predpis podlieha súhlasu príslušnej cirkvi, v prípade FF KU veľkého kancelára
KU. Predseda AS FF KU vyzval dekana FF KU, aby predstavil predložený materiál a otvoril
diskusiu. Diskutovalo sa predovšetkým o organizačnej štruktúre funkčných a pracovných
miest zamestnancov dekanátu a prevádzky FF KU, o ďalšej existencii informačno-edičného
oddelenia a k nemu prislúchajúceho, v súčasnosti neobsadeného, pracovného miesta.
Členovia AS FF KU poďakovali za spracovanie návrhu štruktúry funkčných miest
vysokoškolských a vedeckých pracovníkov, ktorý reflektuje súčasný stav i predpokladaný
stav po zverejnení predbežných akreditačných štandardov SAAVŠ SR. Nový návrh

2 zo 4

organizačnej štruktúry funkčných miest na dekanáte počíta s prerozdelením jednotlivých
rezortov medzi troch prodekanov: prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, prodekan pre
medzinárodné vzťahy a rozvoj a prodekan pre vzdelávanie a výchovu. Diskutovalo sa
o jednotlivých názvoch a kompetenciách. Po ukončení diskusie navrhol predseda AS FF KU
hlasovanie o prijatí uznesenia v nasledujúcom znení:
Uznesenie 2/2020:
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov AS FF KU schvaľuje Organizačný
poriadok FF KU tak, ako ho navrhol dekan FF KU.
Výsledok hlasovania:
Prítomní: 7
za: 7 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté. Doc. Mgr. Marek Babic, PhD., poďakoval za dôveru pri hlasovaní.
(zo zasadnutia AS FF KU sa ospravedlnil Jakub Harzek, čím sa počet prítomných členov AS
FF KU znížil na 7)
4. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov FF KU
Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním návrhu dekana na vymenovanie
prodekanov FF KU v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom
FF KU čl. 11 ods. 1. Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU, ktorý v krátkosti
predstavil kandidáta na prodekana pre vedu a doktorandské štúdium PhDr. Michala Marťáka,
PhD., a kandidáta na prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj doc. Mgr. Eugena Zeleňáka,
PhD. V prípade pozície prodekana pre vzdelávanie a výchovu dekan FF KU nepredložil do
AS FF KU návrhu na vymenovanie. Povereným prodekanom pre vzdelávanie a výchovu zostal
Ivan Koniar, PhD. Do diskusie sa zapojil Pavol Labuda, PhD., ktorého zaujímalo, v koho
kompetencii bude implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality. Touto
činnosťou sa bude zaoberať prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj a poverenec pre
kvalitu.
O schvaľovaní návrhu dekana na vymenovanie prodekanov sa hlasovalo tajne. Za skrutátorov
boli navrhnutí Pavol Labuda, PhD., a Michal Garaj.
Výsledok hlasovania:
Prítomní: 7
za: 6 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 1 hlas

Skrutátormi pre tajnú voľbu o schvaľovaní návrhu dekana FF KU na vymenovanie
prodekanov sa stali Pavol Labuda, PhD., a Michal Garaj. Ďalej predseda AS FF KU oboznámil
členov senátu s hlasovacím lístkom a spôsobom hlasovania. Rozdaných bolo 7 hlasovacích
lístkov, odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov, z hlasovacej urny bolo vybraných 7
hlasovacích lístkov a všetky boli platne označené.
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Výsledok tajného hlasovania o súhlas AS FF KU s návrhom dekana FF KU na vymenovanie
PhDr. Michala Marťáka, PHD. za prodekana pre vedu a doktorandské štúdium FF KU:
Prítomní: 7
za: 7 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlas
Výsledok tajného hlasovania o súhlas AS FF KU s návrhom dekana FF KU na vymenovanie:
doc. Eugena Zeleňáka, PhD. za prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj FF KU:
Prítomní: 7
za: 7 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlas
Uznesenie 3/2020:
AS FF KU berie na vedomie výsledky tajného hlasovania, v ktorom AS FF KU schválil za
prodekana pre vedu a doktorandské štúdium PhDr. Michala Marťáka, PhD., a za
prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj doc. Mgr. Eugena Zeleňáka, PhD.
Výsledok hlasovania:
Prítomní: 6
za: 6 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo prijaté. PhDr. Michal Marťák, PhD., a doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.,
poďakovali za podporu a dôveru.
(zo zasadnutia sa krátko vzdialil prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek, čím sa počet prítomných
členov AS FF KU znížil na 6)
5. Rôzne
Nakoľko nikto z prítomných nemal otázky ani pripomienky o tohto bodu rokovania A FF KU,
Mgr. Miroslav Huťka, PhD., predseda AS FF KU, poďakoval za účasť, názory a návrhy, ktoré
odzneli v diskusiách k jednotlivým bodom, a ukončil 4. zasadnutie AS FF KU.

V Ružomberku 10. februára 2020

Mgr. Miroslav Huťka, PhD., m. p.
predseda AS FF KU

Na vedomie:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG)
doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Annamária Adamčíková
Michal Garaj
Jakub Harzek
Bc. Daniel Stankovič
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU
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