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Zápisnica z 5. zasadnutia AS FF KU   Ružomberok 19. 5. 2020 

 

Prítomní členovia AS FF KU:    Ospravedlnení členovia AS FF KU: 

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 

 

Hostia: doc. Mgr. Marek Babic, PhD., Ivan Koniar, PhD., PhD., PhDr. Michal Marťák, PhD., doc. 

Eugen Zeleňák, PhD., Marek Hasák, PhD., Mgr. Samuel Štefan Mahút  

 

Piate zasadnutie AS FF KU sa uskutočnilo online a otvoril ho predseda AS FF KU Mgr. 

Miroslav Huťka, PhD. Po úvodnej modlitbe predseda AS FF KU oboznámil prítomných 

so spôsobom hlasovania pri jednotlivých bodoch programu, konštatoval, že senát 

je uznášaniaschopný a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania: 

 

1. schválenie členov Vedeckej rady FF KU v Ružomberku,  

2. schválenie Ivana Koniara, PhD., povereného prodekana pre vzdelávanie a výchovu na FF 

KU, za nového člena Disciplinárnej komisie FF KU v Ružomberku, 

3. schválenie novelizácie Štatútu FF KU v Ružomberku,  

4. schválenie medzikatedrových kompenzácií za obdobie 2019/2020 na FF KU, 

5. schválenie návrhu na odmeny za publikačnú a výskumnú činnosť za rok 2019, 

6. schválenie novelizovaného Študijného poriadku FF KU v Ružomberku, 

7. súhlas AS FF KU s vyhlásením 2. kola prijímacieho konania na bakalárske študijné 

programy v akademickom roku 2020/2021 na FF KU, 

8. rôzne. 

 

V bode 7. navrhol predseda AS FF KU doplniť rokovanie o prijímacom konaní 

aj na magisterské študijné programy. O doplnenom programe dal predseda AS FF KU 

hlasovať. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 11 

za: 11 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 
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Program 5. zasadnutia AS FF KU bol schválený. Za skrutátorov pre 5. zasadnutie AS FF KU 

navrhol Mgr. Mareka Hasáka, PhD., a Mgr. Miroslava Huťku, PhD.  

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 11 

za: 11 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

Členovia schválili návrh na skrutátorov.  

 

1. Schválenie členov Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 

Predseda AS FF KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD., uviedol, že podľa § 27 ods. (1) písm. d) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len vysokoškolského zákona) AS FF KU schvaľuje návrh dekana 

na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady (ďalej VR) fakulty. Predsedom VR je podľa 

§ 29 ods. (3) vysokoškolského zákona dekan a podpredsedom VR FF KU podľa § 2 ods. 5 

rokovacieho poriadku VR FF KU prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium. Ďalej 

podľa § 29 ods. (1) vysokoškolského zákona je funkčné obdobie členov vedeckej rady 

štvorročné. Predseda AS FF KU oslovil dekana FF KU doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., aby 

predstavil návrh zloženia VR FF KU, pôsobenie a tvorivú činnosť jednotlivých členov a potom 

otvoril k návrhu diskusiu. Diskutovalo sa predovšetkým o problematike volenia, resp. 

nevolenia dekana fakulty za člena VR fakulty. Po ukončení diskusie sa hlasovalo o členoch 

VR FF KU tajne prostredníctvom elektronického formulára. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10 (doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. mala výpadok internetového spojenia, a tak sa 

na hlasovaní nezúčastnila) 

 

o PhDr. Michalovi Marťákovi, PhD. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

o doc. PhDr. Dane Balákovej, PhD. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

o prof. PhDr. Ivovi Čermákovi, CSc. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

o doc. PhDr. Jiřím Danovi, CSc., m. prof. KU 

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 1 hlas 

 

o doc. Marianovi Kunovi, MA, MPhil, PhD. 

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 1 hlas 

 

o PaedDr. Kataríne Labudovej, PhD.  

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

o PaedDr. Petre Lajčiakovej, PhD.  

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 



o prof. PaedDr. Milanovi Ligošovi, CSc.  

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 1 hlas 

 

o prof. PhDr. Davidovi Papajíkovi, PhD.  

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 1 hlas 

 

o doc. Mgr. Terézii Rončákovej, PhD.  

za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 2 hlasy 

 

o prof. Dr. phil. fac. theol. Petrovi Volekovi 

za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 1 hlas 

 

o doc. Eugenovi Zeleňákovi, PhD.  

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

o doc. Mgr. Petrovi Babinčákovi, PhD. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

prof. PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

doc. PhDr. Jurajovi Rusnákovi, CSc. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

doc. PhDr. Martinovi Schmidtovi, PhD. 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

Predseda AS FF KU oboznámil prítomných s výsledkom tajnej voľby a navrhol hlasovanie 

o uznesení v nasledujúcom znení:  

 

Uznesenie č. 4/2020 

AS FF KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby o zložení Vedeckej rady FF KU 

na obdobie 2020 – 2024. 

Prítomní: 10  za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

2. Schválenie Ivana Koniara, PhD., povereného prodekana pre vzdelávanie a výchovu na FF 

KU, za nového člena Disciplinárnej komisie FF KU v Ružomberku 

 

Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním návrhu dekana na vymenovanie nového 

člena Disciplinárnej komisie FF KU, pretože členstva sa 9. 1. 2020 vzdala Jela Kehoe, PhD.  

V súlade s § 31 ods. (2) vysokoškolského zákona a čl. 3 ods. 2 disciplinárneho poriadku KU 

pre študentov členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov 

jej akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto 

komisie tvoria študenti a disciplinárna komisia fakulty je najmenej štvorčlenná. Za nového 



člena dekan FF KU navrhol Ivana Koniara, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD., otvoril 

k uvedenému návrhu diskusiu a po nej sa o návrhu hlasovalo tajne prostredníctvo 

elektronického formulára. V tajnej Ivan Koniar, PhD. získal 10 súhlasných hlasov. voľbe 

Predseda AS FF KU oboznámil prítomných s výsledkom hlasovania a navrhol prijať 

uznesenie: 

Uznesenie č. 5/2020 

AS FF KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby člena Disciplinárnej komisie FF 

KU, ktorým sa stal Mgr. Ivan Koniar, PhD., v ktorej menovaný získal 10 súhlasných hlasov. 

Prítomní: 10  za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

3. Schválenie novelizácie Štatútu FF KU v Ružomberku 

V ďalšom bode sa rokovalo o novelizácii Štatútu FF KU súvisiacej s novelou vysokoškolského 

zákona o zrušení obmedzenia vykonávať funkciu dekana/rektora v dvoch po sebe 

nasledujúcich funkčných obdobiach. Podľa § 27 ods. (1) písm. a) vysokoškolského zákona AS 

FF KU schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. (2) písm. a) [štatút 

fakulty]. Predseda AS FF KU, Mgr. Miroslav Huťka, PhD., vyzval dekana FF KU, 

aby predstavil návrh na novelizáciu Štatútu FF KU v Ružomberku, oboznámil prítomných 

so súhlasným stanoviskom veľkého kancelára KU a otvoril diskusiu. Členovia AS FF KU 

diskutovali o vecnej a právnej rovine obmedzenia, praxi na iných fakultách a univerzitách 

i o návrhu ponechať obmedzenie v predkladanom dokumente. Diskusia sa ukončila 

konštatovaním, že ponechaním obmedzenia v Štatúte FF KU v Ružomberku by mohlo dôjsť 

k porušeniu práva kandidovať. Predseda AS FF KU ukončil diskusiu a navrhol hlasovať 

o uznesení.  

Uznesenie č. 6/2020 

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 

novelizáciu Štatútu FF KU v Ružomberku tak, ako ho predložil dekan FF KU. 

Prítomní: 10  za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

4. Schválenie medzikatedrových kompenzácií za obdobie 2019/2020 na FF KU 

Predseda AS FF KU, vyzval dekana FF KU, aby predstavil návrh medzikatedrových 

kompenzácií. Po krátkej diskusii navrhol predseda AS FF KU hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 7/2020 

Na základe sumarizácie finančných údajov vzťahujúcich sa na medzikatedrové 

kompenzácie AS FF KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu FF KU pre rok 2019. Príslušné 

finančné údaje budú premietnuté vo Výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2019.  

Prítomní: 10  za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté. 



5. Schválenie návrhu na odmeny za publikačnú a výskumnú činnosť za rok 2019 

Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním návrhu na finančné ohodnotenie 

za publikačnú a výskumnú činnosť za rok 2019. Po predstavení návrhu dekanom FF KU 

sa hlasovalo o uznesení: 

Uznesenie č. 8/2020 

AS FF KU prerokoval a schválil tabuľku finančného ohodnotenia za publikácie 

a výskumnú činnosť pre rok 2020 za výstupy z roku 2019. 

Prítomní:   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Schválenie novelizovaného Študijného poriadku FF KU v Ružomberku 

Zasadnutie AS FF KU pokračovalo schvaľovaním novelizovaného Študijného poriadku FF KU 

v Ružomberku v súlade s § 27 ods. (1) písm. a) vysokoškolského zákona, podľa ktorého AS FF 

KU schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty. Predseda AS FF KU vyzval doc. 

Mgr. Mareka Babica, PhD., dekana FF KU, aby predstavil návrh študijného poriadku, 

a oboznámil prítomných so súhlasným stanoviskom veľkého kancelára KU. Dekan FF KU 

sa poďakoval Ivanovi Koniarovi, PhD., poverenému prodekanovi pre vzdelávanie a výchovu 

FF KU, za prácu na tvorbe tohto dokumentu. Ivan Koniar, PhD., zas poďakoval všetkým, ktorí 

sa zapojili do procesu pripomienkovania. Do diskusie sa prihlásil Samuel Štefan Mahút 

s návrhom zmeny týkajúcej sa možnosti zapisovania povinných predmetov. Diskusia 

sa uzavrela možnosťou ďalšieho rokovania o tejto zmene v budúcnosti a predseda AS FF KU 

navrhol hlasovať o uznesení: 

 

Uznesenie č. 9/2020 

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 Študijný 

poriadok FF KU v Ružomberku tak, ako ho predložil dekan FF KU. 

Prítomní: 9  za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

Uznesenie bolo prijaté. 

(na hlasovaní sa nezúčastnil člen AS FF KU Jakub Harzek) 

 

 

7. Súhlas AS FF KU s vyhlásením 2. kola prijímacieho konania na bakalárske a magisterské 

študijné programy v akademickom roku 2020/2021 na FF KU 

Podľa § 27 ods. (1) písm. f) vysokoškolského zákona AS FF KU schvaľuje ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom.  

Predseda AS FF KU, preto oslovil predkladateľa – dekana FF KU doc. Mgr. Mareka Babica, 

PhD., aby predstavil návrh podmienok prijímacieho konania na bakalárske a magisterské 

študijné programy. Okrem podmienok prijímacieho konania dekan FF KU uviedol aj počty 

dosiaľ prihlásených študentov a ich medziročné a medziodborové porovnanie. V rámci 

diskusie odznelo niekoľko návrhov na zmeny dokumentu. Tieto zmeny sa týkali najmä 

študijných programov katedier filozofie a psychológie. Bolo navrhnuté, aby študijný program 

Philosophy bolo možné na FF KU otvoriť len pod podmienkou, že sa prihlási dostatočný počet 

uchádzačov o štúdium. Do dokumentu, k tomuto študijnému programu sa má doplniť 



poznámka: „Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási 

nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako 

aj poplatok za prijímacie konanie budú vrátené uchádzačovi o štúdium.“ Minimálny počet 

uchádzačov pre otvorenie ročníka by mohol byť cca 5, ale číslo nemusí byť striktne dodržané. 

Otvorenie študijného programu by malo byť v kompetencii dekana po dohode s katedrou. 

Študijný program Psychológia sa nechce zúčastniť druhého kola prijímacieho konania a preto 

sa má z dokumentu vypustiť. Bolo taktiež navrhnuté, aby sa počet uchádzačov o učiteľské 

študijné programy zvýšil na 20. S týmto zmenami predkladateľ, dekan FF KU súhlasil, a tak 

predseda AS FF KU nechal hlasovať o uznesení: 

Uznesenie č. 10/2020 

AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál druhé kolo prijímacieho konania 

pre bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 

2020/2021 v znení zapracovaných pripomienok zo strany AS FF KU. 

Prítomní: 10  za: 10   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Rôzne 

Diskusia v tomto bode rokovania sa viedla najmä vo veci nadchádzajúcich štátnych skúšok, 

ktoré mali prebiehať online. Po záverečnej modlitbe Mgr. Miroslav Huťka, PhD., predseda AS 

FF KU, poďakoval za účasť, názory a návrhy, ktoré odzneli v diskusiách, a ukončil 

5. zasadnutie AS FF KU.  

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku 19. mája 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 


